
De herfstvakantie staat in het teken van 
de tentoonstelling GIF, oog in oog met 
levende giftige dieren. Een tentoon-
stelling die je echt gezien moet heb-
ben, want speciaal hiervoor is een hele 
stoet giftige dieren vanuit Spanje naar 
Leeuwarden gekomen. Met de dieren 
kwam ook verzorger Jérôme mee, die 
elke dag de waterbakken verschoont, 
het welbevinden van de slangen, kikkers 
en spinnen in de gaten houdt en zorgt 
dat ze te eten krijgen. Een spannende 
klus, want het gaat hier om de giftigste 
dieren ter wereld!

Bezoekers staan tijdens GIF oog in oog 
met onder andere het gilamonster, de 
blauwe pijlgifkikker en de koningscobra. 

De dieren zitten in dubbelwandige terraria 
en het is dan ook volstrekt veilig om de 
expositie te bekijken. Behalve de levende 
dieren zijn er verschillende interactives: 
spellen waarbij je zelf met gif in de natuur 
leert omgaan. Zo kunnen kinderen ‘koken’ 
met paddenstoelen. Daarbij mogen ze  
drie soorten paddenstoelen uitkiezen  
door op het bijbehorende knopje te  
drukken. Vervolgens draaien ze aan het 
fornuis en de pan gaat koken. Licht de  
pan rood op, dan is er een dodelijke 
maaltijd bereid. 

Na het zien van de zwarte weduwes,  
de pofadders, de reuzenwantsen en de 
schorpioen hebben veel kinderen er nog 
geen genoeg van. Het zijn levende dieren, 

die elk moment weer iets anders doen.  
Een slang die eerst vredig in slaap is,  
kan het volgende moment een ontdek
kingstocht door zijn terrarium maken.  
Het gilamonster ligt vaak te luieren,  
maar als je geluk hebt zie je hem over  
een rots klauteren of een ei op slobberen.  
En Harry de hagedis is altijd vol actie  
en net zo nieuwsgierig naar jou als jij  
naar hem.

De herfstvakantie duurt van 10 t/m 25 ok
tober. Tijdens deze periode is het museum 
dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur,  
dus ook op de maandagen. Raadpleeg  
de website natuurmuseumfryslan.nl voor 
de meest actuele coronamaatregelen.  
GIF is nog te zien t/m 3 januari 2021. 
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HERFSTVAKANTIE

CORONAPROOF
Bezoekers kunnen met een gerust hart het 
Natuurmuseum bezoeken. De tentoonstel
ling GIF, de vaste presentaties en de at
tractie De OnderWaterSafari zijn helemaal 
coronaproof ingericht. Er zijn schermen 
op alle contactplekken (zoals balie, winkel 
en horeca) zodat bezoekers veilig kunnen 
communiceren met de medewerkers. 
In het hele museum geldt eenrichtings
verkeer. Op verschillende plaatsen zijn 
desinfectiemiddelen beschikbaar en de 
suppoosten maken meerdere schoon
maakrondes per dag. Om veilig spellen 
te kunnen spelen is er een ‘interactive’ 
pen beschikbaar of desinfectiemiddel. 
Belangrijk voor iedereen, bezoekers en 
medewerkers, is om 1,5 meter afstand te 
houden.
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Studenten van de Pabo van NHL  
Stenden gaan normaal gesproken  
altijd op een werkweek naar Orvelte 
om meer te ontdekken en te leren  
over onderwijs en natuur. Hoe krijg  
je kinderen meer de natuur in? En hoe 
kun je door middel van onderzoekend 
leren kinderen meer laten ontdekken 
over de flora en fauna van ons land. 
Door de coronacrisis kon Orvelte  
niet doorgaan en werd er een werk-
week georganiseerd in de eigen  
omgeving met een buitendag in  
het Leeuwarder bos.

Het Leeuwarder bos is onderwerp van een 
langlopend onderzoek van het Natuur
museum. Met behulp van schoolgroepen 
en bezoekers wordt de soortenrijkdom van 
het bos in kaart gebracht. Het museum 
heeft daarvoor een speciaal lesprogramma 

ontwikkeld, waarbij leerlingen allerlei 
proefjes en opdrachten doen in het bos. 

Tijdens de NHL Stenden buitendag met 
zo’n 40 studenten was de afdeling Educatie 
van het Natuurmuseum mee ter onder

steuning. Samen hebben ze allerlei proef
jes voor kinderen uitgeprobeerd zoals 
hoogtemetingen, grondboringen, het 
meten van de waterkwaliteit, waterdiertjes 
vangen en determineren en het opmeten 
van de boomlengte. Een paar dagen later 
zijn de studenten in kleine groepjes in het 
museum langs geweest om meer te horen 
over de buitenactiviteiten die het museum 
(mede) organiseert zoals de jaarlijkse  
Nationale Boomfeestdag en de Soorten 
& Slootjesdag. Het museum fungeert ook 
als NME centrum. Scholen kunnen bij het 
museum terecht om leskisten en uitleen
dieren te halen. De studenten hebben 
tenslotte de GIF expo gezien en er is een 
opdracht uitgezet: een buitenprogramma 
spannender maken door er meer  
uitdaging aan toe te voegen.  

BUITENDAG NHL STENDEN

COOLE KIDSNACHT
Op vrijdag 9 oktober 2020 vindt de 
Coole Kidsnacht plaats. Tijdens de Coole 
Kidsnacht blijven musea in Fryslân na 
sluitingstijd speciaal voor kinderen open 
tot 21.00 uur. Ouders, pakes, beppes 
en begeleiders mogen mee. Er worden 
allerlei leerzame, spannende en coole 
activiteiten georganiseerd.  

Ook het Natuurmuseum is van de partij en 
nodigt iedereen uit om het museum en de 
spannende gif expo eens in de avonduren 

te bekijken. We hebben voor alle  
kinderen een leuke speurtocht, de 
OnderWater Safari blijft extra open en de 
horeca serveert haar speciale gifgroene 
drankjes met minidonuts. Kortom:  
het wordt een onvergetelijk bezoek. 

PRAKTISCH
Er gelden de gebruikelijke entreeprijzen. 
Raadpleeg voor de meest actuele  
coronamaatregelen de website 
natuurmuseum fryslan.nl. 

Waar het normaal gesproken gonst van 
de kinderstemmen, was het dit voorjaar 
in het museum vooral heel erg stil. En 
ook in de maand juni, toen we weer 
voorzichtig open konden, bleven de 
schoolgroepen weg. Inmiddels zijn de 
maatregelen wat versoepeld en zijn er 
tal van aanpassingen gedaan. Met de 
ervaring die we inmiddels hebben opge-
daan, kunnen we op een verantwoorde 
manier weer schoolgroepen ontvangen. 
En zo kwam het dat in september voor 
het eerst de zalen weer gevuld waren 
met enthousiaste leerlingen: een mooi 
moment!  

Het bezoek van een klas is goed geregeld. 
Leerlingen hoeven onderling geen afstand 

te houden en kunnen zelf of in groepjes 
met de opdrachten aan de slag. Zij hoeven 
zich ook niet aan de eenrichting te houden 
en mogen in een zaal teruglopen om iets 
nog beter te bekijken of op te zoeken. 
Een schoolgroep is op bezoek van 9.00 tot 
10.30 uur, vóór de gewone bezoekers de 
GIF expo in gaan, dus er zijn geen contact 
momenten tussen leerlingen en andere 
mensen.

Op dit moment staan er al veel groepen 
ingepland voor de maanden oktober, 
november en december. Deze doen allen 
mee aan Groen Doen van NME Zuidwest 
Fryslân. Dit betekent dat er scholen uit 
heel Fryslân komen.  

SCHOOLBEZOEK WEER GESTART



In het Natuurmuseum kun je ook weer 
terecht voor kinderfeestjes. We hebben 
een feestje voor buiten, de Leeuwarder 
bos speurtocht, en een nieuw feestje 
voor binnen, het GIFtig feestje. Beide 
feestjes voldoen aan de regels van het 
nieuwe normaal en zijn volledig corona-
proof.

GIFTIG FEESTJE 
Speciaal voor de tentoonstelling GIF is een 
nieuw kinderfeestje ontwikkeld, waarbij 
de kinderen ook dierenverzorger Jérôme 
gaan ontmoeten. Hij blijft veilig achter 
glas, maar laat de kinderen meekijken 
bij zijn werk in het lab. Daar zijn verschil
lende terraria te zien met veelal jonge 
dieren zoals de Gabon pofadders en 
kikkervisjes die hier geboren zijn. Er huist 
een wimpergroefkopadder, een lanspunt
slang en verschillende zwarte weduwes 
en reuzenwantsen. De melkslang, met zijn 
opvallende rode kleur, lijkt erg giftig, maar 
is het verrassend genoeg niet. Achterin het 
lab zijn twee koningspythons, geen slangen 
die gif gebruiken, maar tot de wurgslangen 
behoren. Het is elk feestje weer anders wat 
Jérôme de kinderen zal laten zien: het kan 

zijn dat de dieren water krijgen, dat het 
voedertijd is of dat een slang juist even uit 
zijn terrarium gehaald moet worden voor 
het schoonmaken van de bak. 

Naast het meekijken met de dierverzorger 
krijgen de kinderen een rondleiding door 
de expositie GIF door een medewerker 
van het museum. Deze kan allerlei bij
zonderheden over de dieren vertellen en 
neemt daarnaast verschillende attributen 
mee. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld de 
vervelling van een slang zien en voelen, 
een giftand bekijken en met een uvlamp 
de schorpioen proberen te vinden.
Tijdens de rondleiding, die zo’n dertig 
minuten duurt, worden een aantal dieren 
uitgelicht. Daarna kunnen kinderen op 
eigen houtje de andere dieren gaan  
bekijken en de spellen uitproberen.

Praktisch
  Naast een entreekaartje voor zowel 

kinderen als begeleiding (maximaal  
twee volwassenen) kost de rondleiding  
€ 20,. Het feestje is uit te breiden  
met een gifgroene limonade en een 
minidonut voor € 1,50 per kind.

  Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, 
maximaal 8 kinderen.

  Het feestje kan geboekt worden door 
de week van dinsdag t/m vrijdag, met 
uitzondering van schoolvakanties. 

LEEUWARDER BOS SPEURTOCHT 
In het Natuurmuseum Fryslân kun je de 
bosspeurtocht leskist lenen, waarmee je 
zelf met de kinderen op ontdekking gaat 
in het Leeuwarder bos! De bosspeurtocht 
kun je afhalen bij het Natuurmuseum en 
vervolgens zelf thuis voorbereiden. Deze 
tocht start met een verhaal. Daarna ga je 
met de kinderen naar het Leeuwarder bos. 
In het Leeuwarder bos zijn speciaal voor 
de speurtocht palen geplaatst, waar de 
kinderen naar op zoek gaan. De spulletjes 
uit de verschillende rugzakken worden 
hierbij gebruikt. Aan het eind van de 
speurtocht werkt iedereen samen aan een 
eindopdracht.

Praktisch
  Het lenen van de leskist voor een  

kinderfeestje kost € 25,
  Daarnaast wordt een bedrag van  

€ 25, aan borg gevraagd (graag contant 
afrekenen).

  Feestje geschikt voor kinderen van  
8 tot 12 jaar.

  Grootte van de groep: 8 tot 30 kinderen.
  Het advies is om de groep in vier groep

jes te verdelen. En met ieder groepje 
een begeleider mee te laten gaan.

Voor beide feestjes geldt: graag ruim van 
tevoren reserveren, u kunt daarvoor con
tact opnemen met de Astrid, José of Petra 
van de afdeling Educatie via telefoonnum
mer 058 2332244.

 Het Drakenfeestje en het GIF feestje ‘Doe 
de onderzoeksdobbel’ kunnen vanwege 
coronamaatregelen niet geboekt worden. 

CORONAPROOF KINDERFEESTJES

POP-UP MUSEUM
Het kan binnenkort zomaar gebeuren dat 
je ergens in Fryslân bent en daar één van 
de popup kasten van het Natuurmuseum 
ziet. Deze kasten, opgebouwd als het logo 
van het Natuurmuseum, kun je op verschil
lende plaatsen tegenkomen, zoals bij Wet
terskip Fryslân, watersportcentrum Grou en 
de Wagenborg veerterminal in Holwerd. 

De popup kasten zijn bedoeld om 
mensen ook buiten het museum met de 

onderwerpen van het Natuurmuseum in 
aanraking te brengen. Ze zijn multifuncti
oneel en hebben ruimte voor informatie, 
collectie en een interactief onderdeel. De 
inhoud wordt aangepast aan de locatie. Zo 
zal de kast bij het Wetterskip een relatie 
hebben met water en waterdieren, die van 
Grou zal over watervogels gaan en die bij 
Holwerd over het leven in zee. Op dit mo
ment is Artitude uit Leeuwarden druk bezig 
de kasten te bouwen. Wordt vervolgd! 





Mocht u op een school werkzaam zijn en 
ook het museum willen bezoeken, dan 
kan dat. Er worden op dit moment drie 
programma’s aangeboden rond de GIF 
expo:

GIFTIGE DIERENDOBBEL  
(GROEP 1 T/M 4)
Dobbel en zoek een super bijzonder dier. 
Stippen, strepen of ruitjes? Geen poten 
of juist heel veel? Met haren, schubben of 
bijna kaal? Geel, groen, rood of blauw? 
Giftig, of liever niet? Het kan eigenlijk al
lemaal! Ontdek dat dieren allemaal anders 
zijn, maar ook veel gemeen hebben.

KIJK EN ONTDEK IN DE WERELD 
VAN GIF (GROEP 5 EN 6)
Ga op zoek naar giftige dieren en planten 
op allerlei plekken op aarde. Welk dier 
overleeft in het regenwoud en welk dier 
in de woestijn? Wat is het voordeel van 
kleur voor een kikker, slang of spin? Help 
de onderzoeker bij het beantwoorden van 
onderzoeksvragen en leer over het aanpas
singsvermogen van dieren en planten aan 
hun omgeving.

GIFMYSTERIES (GROEP 7 EN 8)
Om het effect van giftige dieren op hun 
omgeving te onderzoeken, los je een 
aantal raadsels van de giftige wereld op. 
Welke slang, kikker of hagedis heeft de 
prooi gedood? Waar leven giftige dieren? 
Hoe injecteren ze hun gif? En tenslotte: 
wat zou er allemaal gebeuren als dit giftige 
dier plotseling volop in jouw woonplaats 
zou voorkomen?

PRAKTISCH
Voor alle programma’s geldt: de duur is 
1,5 uur, maximaal 35 leerlingen en kosten 
€ 3,00 per leerling incl. begeleidend ma

teriaal. Van dinsdag tot en met vrijdag kan 
er één schoolgroep per dag ontvangen 
worden tussen 9.00 en 10.30 uur. Op de 
maandag (een sluitingsdag voor gewoon 
bezoek) zijn scholen ook welkom: er zijn 
dan meer groepen op één dag mogelijk en 
ook op andere tijden. 

Ook het voortgezet onderwijs is van  
harte welkom in het Natuurmuseum.  
Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Educatie via 
telefoonnummer 058 2332244. 

EDUCATIEVE GIF PROGRAMMA’S

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 Gina Pruiksma.

Hoe ben je bij het NMF terecht  
gekomen?
Ik liep ‘toevallig’ langs dit gebouw, zag 
natuurprenten voor de ramen en een 
uitnodigende deur open staan. Ik ben 
intuïtief naar binnen gewandeld en heb 
gevraagd of hier een functie vrij was. Mijn 
gevoel dat ik hier ‘op mijn plek’ zou zijn 
werd al snel bevestigd en is, tot op heden, 
niet weggegaan.

Vertel eens wat over je werk
Vanaf het moment dat ik hier (enkele jaren 
geleden) binnenstapte riep ik; ‘’Het maakt 
me niet uit, wat ik hier doe, als ik hier maar 
kan zijn’’. De historie van het gebouw, de 
gemoedelijke sfeer, het ‘type bezoeker’ 
en de fijne, hartelijke collega’s waren al 
genoeg. Gaandeweg via verschillende 
functies, kwam ik erachter dat ik toch het 
meest blij werd van de directe interactie 
met de bezoeker, groot of klein, die geïn
spireerd en geraakt kan worden door de 
natuur!  Het onderzoekend leren met de 

kinderen is iets waar mijn hart sneller van 
gaat kloppen. Momenteel werk ik als gids 
bij de OnderWaterSafari, ben ik verteller 
en aanspreekpunt bij de GIF tentoonstel
ling en begeleid ik schoolgroepen.

Wat vind je leuk aan je werk?
Naast het delen van mijn passie voor de 
natuur, vind ik het belangrijk om (stiekem) 
uit te dragen en door te geven dat de 
natuur van zoveel meer betekenis voor 
ons kan zijn dan alleen dat ‘mooie plaatje’. 
De blijde en dankbare gezichten van de 
vertrekkende bezoeker doen me iedere 
keer weer goed!

Wat vind jij de mooiste tentoonstelling?
De gruttotentoonstelling blijft me bij, 
omdat deze opgezet was, juist vanuit een 
zintuiglijke beleving over het leven van de 
grutto. De GIF tentoonstelling vind ik bij
zonder, omdat ik van dichtbij mijn favoriete 
dier, de slang, kan volgen en mag vertellen 
over de positieve kant van gif!

Wat betekent de natuur voor jou?
Volgens mij is mijn enthousiasme en 
passie voor de natuur inmiddels al aardig 
duidelijk geworden. De echte betekenis 
van de natuur voor mij persoonlijk is niet 

in woorden uit te drukken, wel in een 
gevoel en dat is ‘thuiskomen’. Hiernaast 
zie ik haar als voorbeeld en spiegel, geeft 
ze rust, haal ik lessen uit de natuur en doe 
iedere keer nieuwe inzichten op.

Wat zijn je hobby’s?
Mijn grootste hobby, naast mijn gezin na
tuurlijk, is me bezighouden met de relatie 
natuur en mens. Mijn grootste passie en 
drijfveer is de mens te (her)verbinden met 
de natuur, deze weer sterker te laten be
leven. De natuur is tevens mijn prachtige 
‘werkruimte’ en ik begeleid hier als  
Wandel en Natuurcoach individuele 
coach en groepswandelingen. Ik zet 
haar daarom ook graag ‘actief’ in tijdens 
ervarings en systemisch gerichte spiegel
oefeningen, voor bewustwording en 
persoonlijke groei. 

IN DE SPOTLIGHT



Rood met 
witte stippen...

pinterest.com/natuurmuseumfryslan

Zo maak je in een notendop 
een paddenstoel:

Voor het maken van giftige 
paddenstoelen heb je nodig:

Rechte takjes
Walnotendop
Witte klei
Witte en rode verf (acryl- of plakkaat)
Ander giftig kleurtje verf 
Kwastje
Mesje
Voor de decoratie:
Klein bloempotje, bakje of iets anders
Groene bladeren, mos of iets anders

Wist je dat ...

De giftigste paddenstoel groeit ook in 
Nederland. Dat is de groene knolamaniet. 
Zelfs als je een klein stukje binnen krijgt, 
kan dat al dodelijk zijn. Het lastige is 
dat er ook een witte variant is van deze 
paddenstoel, die vaak verward wordt met 
een champignon.

De bekendste giftige paddenstoel is de 
Vliegenzwam. Met zijn rode hoed met 
witte stippen komt hij voor in tal van 
kinderboeken, maar de paddenstoel is 
ook vermeld op meer dan 80 postzegels 
wereldwijd.

Kun jij een giftige paddenstoel 
namaken van takken, walnoot-
doppen of iets anders? 
Welke kleurtjes verf heb je 
nodig voor de allergiftigste 
Nederlandse paddenstoel?
En de giftigste van de wereld?

Voor nog meer leuke KIDS-knutsels kun je een 
kijkje nemen op onze Pinterest pagina:
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AGENDA 2020
•   t/m 3 januari 2021: GIF, oog in oog met levende 

giftige dieren
• 9 oktober: Coole Kidsnacht
• 10 t/m 25 oktober: Herfstvakantie
• 21 oktober: GEA-lezing over Serifos
• 18 november: GEA-lezing over zwavel
• 16 december: GEA-lezing over radioactieve 

mineralen
• 20 januari: GEA-lezing over Ecuador en de 

Andes

STIPERS 
Hoofdsponsor

De volgende stipers steunen het werk
van het Natuurmuseum Fryslân:

GEA LEZINGEN
De GEAKring Friesland organiseert  
regelmatig een lezing voor haar leden op 
de woensdagavond. Deze vonden tot nu 
toe plaats in het Natuurmuseum. De ruimte 
is echter te klein om de anderhalve meter 
afstand te kunnen toepassen en daarom 
zijn de lezingen verplaatst naar de kantine 
van het Stedelijk Gymnasium Leeuwarden 
aan de Noorderweg 1, op steenworpaf
stand van het museum. Hier is voldoende 
ruimte om de coronamaatregelen te 
handhaven.

Ook nu zijn abonnement
houders van het Natuur
museum van harte uitge
nodigd deze lezingen 
bij te wonen en heb
ben 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 is raadzaam van tevoren het corona
protocol op de website van de GEAKring 
Friesland door te nemen en de gezond
heidsverklaring die daarop vermeld staat 
uit te printen, in te vullen en mee te  
nemen naar de lezing. U vindt deze op: 
www.geologiefriesland.nl.

PADDENSTOELENWERKGROEP
In verband met de uitbraak van Covid19 
heeft de paddenstoelenwerkgroep de 
activiteiten op een laag pitje gezet. Zodra 

er weer excursies zijn die voor publiek toe
gankelijk zijn, worden deze  opgenomen in 
de nieuwsbrief van het museum.  

BIJDRAGE MONDRIAAN FONDS
Het Mondriaan Fonds is hét publieke 
stimuleringsfonds voor beeldende kunst en 
cultureel erfgoed in Nederland. 
Het maakt plannen, projecten 
en programma’s mogelijk 
van kunstenaars, tentoonstel
lingsmakers en critici, musea 
en andere kunst en erfgoedin
stellingen, én uitgevers en 
opdrachtgevers. 

Door de coronacrisis zijn veel 
culturele instellingen in zwaar weer terecht 
gekomen. Het Mondriaan Fonds heeft 
daarom een compensatieregeling in het 
leven geroepen om diverse musea te 
ondersteunen. In de categorie middelgrote 

musea krijgen 27 instellingen verspreid 
over heel Nederland een bijdrage van 

60.000 euro per museum. Met 
deze bijdrage wil het Mondriaan 
Fonds tegemoet komen aan de 
gederfde inkomsten als gevolg 
van Covid19. Ook het Natuur
museum Fryslân is daarvoor in 
aanmerking gekomen.  
De andere drie Friese Musea die 
de financiële bijdrage ontvangen 
zijn: Amelander Musea, Konink

lijke Eise Eisinga Planetarium en Museum 
Belvédère.

Voor meer informatie: 
www.mondriaanfonds.nl. 
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doppen of iets anders? 
Welke kleurtjes verf heb je 
nodig voor de allergiftigste 
Nederlandse paddenstoel?
En de giftigste van de wereld?

Voor nog meer leuke KIDS-knutsels kun je een 
kijkje nemen op onze Pinterest pagina:

Het programma ziet er als volgt uit:
  21 oktober 2020: Piet van Kalmt

hout over Serifos
  18 november 2020: Salomon Kroonen

berg met “Waarom de hel naar zwavel 
stinkt”

  16 december: Hans van ’t Zelfde over 
Radioactieve mineralen

  20 januari 2021: Clarinus Nauta over 
Ecuador en de Andes

U kunt zich opgeven voor een lezing 
via anjahofmeester@gmail.com. Voor 
vragen over de GEAKring Friesland kan 
contact worden opgenomen met Harm 
Wieringa voorzitter@geologiefriesland.nl 
of Anja Hofmeester secretaris@geologief
riesland.nl.  


