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Hoi! Je kunt van alles verzamelen. Ook
allerlei vondsten uit de natuur. Misschien
doe je dat al. Nee? Ga daar deze zomer
mee beginnen! Je zult zien hoe leuk dat is.
Neem mooie, gekke of grappige vondsten
mee naar huis. Je verzameling wordt
groter en groter. 
Maar ja, waar laat je al die vondsten?
Alles in een hoek gooien, daar is geen lol
aan. Maak van je verzameling een
museum(pje). Leg de vondsten mooi neer,
als een tentoonstelling. Dan kun je er elke
dag naar kijken. 

Dit natuurboekje geeft tips voor je eigen
natuurmuseum.
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Wat je allemaal kunt verzamelen? Teveel
om op te noemen. Schelpen, veren,
stenen, botjes, schors, fossielen, zand,
vacht, haren, keutels, bladeren, bloemen,
korstmossen, dode beestjes, zaden,
stronken, zand, slakkenhuisjes, planten…
gewoon alles wat je leuk vindt voor je
museum.

Bladeren of bloemen kun je het beste eerst
drogen. Leg ze tussen twee vellen
keukenrolpapier. En dan in een superdik
boek. Zet er eventueel nog iets zwaars op.
Na een tijdje is alles mooi gedroogd. 



Mini-museum (voor kleine spullen)

Verzamel een stel luciferdoosjes. Plak ze
op elkaar. Dan heb je allemaal laatjes. 
Maak eventueel aan elk laatje een knopje,
bijvoorbeeld met een splitpen. Beplak de
zijkanten met mooi papier. Daar kun je
dan opschrijven wat in de laatjes zit. In elk
laatje kun je een mooi lapje stof doen en
daar je voorwerp op leggen.

Wat ook kan: neem een eierdoos. Beplak
of beschilder hem. Leg in elk kuiltje een
vondst.
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Maxi-museum (voor grotere spullen)

Je kunt je spullen (natuurlijk) op één of
meer planken uitstallen. Kaartje erbij wat
het voorwerp is, waar je het hebt
gevonden en wanneer.
Of maak van een doos een mooie
tentoonstellingskast. Een doos waar
bijvoorbeeld flessen of glazen in zaten, is
al in vakken verdeeld. Dan kun je elke
vondst een eigen vak geven. 
Voor een grote kast: haal bij de
supermarkt dozen in allerlei maten. Een
grote doos als omhulsel en die opvullen
met kleinere dozen.
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Een hang-museum? Je hangt vondsten
(zoals bladeren en veren) met een knijper
aan een lijntje.
Of maak een natuurmobile. Neem twee
takken, kruis ze en zet ze in het midden
vast met touw. Dan draadjes aan de
uiteinden van de takken waar je iets
aanhangt.

En op een dag heb je een prachtig
museum. Dan kan je je museum openen
voor publiek. Maak een uitnodiging voor
je familie, je vriendjes en vriendinnetjes.
Kunnen ze allemaal komen kijken.
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Post De meesten van jullie 
wisten het antwoord op de 
mollenvraag: waar heeft de mol 
geen vacht? Jenny Seuren stuurde 
ons een mailtje met mooie 
mollenfoto’s en schreef: Op de 
neus en de pootjes zit geen vacht. 
Mijn moeder heeft zojuist het boekje over de mol
voorgelezen en ik vond dat erg leuk. Op internet
hebben we toen nog van alles over de mol
opgezocht.
Ook Lieve Janssen had het antwoord
goed. Bedankt voor je vrolijke kaart. 

Sommige kinderen dachten dat mollen
een kale buik hebben. Dat is niet zo.
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Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen

telefoon []    

fax []   

e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale

Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor

scholen en natuurgroepen gratis te

bestellen bij Het Limburgs

Landschap.

Doe je mee? Ben jij
een verzamelaar? 

Zo ja, wat verzamel je?
En wat vind je daar leuk
aan? Schrijf het ons. 

Of: maak een tekening of foto van je
verzameling. We zijn benieuwd! Stuur je
reactie voor  juli  naar Het
Limburgs Landschap. 

Museum-weetje Ruim  jaar geleden
werd de verzameling van een rijke
koopman het eerste museum van
Nederland. Dat bestaat nog steeds: het
Teylers Museum in Haarlem.


