Een flinke opfrisbeurt voor het Kindermuseum

Zeven jaar geleden werd in het Fries Scheepvaart Museum speciaal voor jongere bezoekers het
Kindermuseum geopend. Dat bleek een groot succes. Het Kindermuseum wordt niet alleen ingezet
voor scholen, die kunnen kiezen uit verschillende educatieve programma’s, maar in de
schoolvakanties worden er voor gezinnen ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
Na al die jaren intensief gebruik is het Kindermuseum nu wel eens aan vernieuwing en een grondige
opknapbeurt toe. Door personeel en vrijwilligers van het Fries Scheepvaart Museum is in de
afgelopen maanden keihard gewerkt aan de herinrichting van het Kindermuseum. Een opvallend
onderdeel in de nieuwe opzet is een groot Vikingschip, dat een rol speelt aan het einde van een
Vikingroute door het museum. Tijdens deze route leren de kinderen onderweg allerlei
bijzonderheden over de Vikingen en kunnen aan het einde van de route aan de slag met het
Vikinschip in het Kindermuseum. Ze hangen hun schild aan het boeisel van het schip, leggen de
strijdbijl naast zich neer en hijsen de zeilen om naar een volgende haven te varen. Voor het schip
staat een grote Vikingtent, waar spannende verhalen worden verteld over de contacten tussen de
Vikingen en de Friezen.
Nog voordat de verbouwing helemaal klaar was, zijn er al schoolklassen op bezoek geweest om de
Vikingroute en het vernieuwde Kindermuseum uit te testen. De kinderen hebben er enorm van
genoten en de reacties waren zonder uitzondering positief.
Het is dan nu eindelijk tijd voor een officiele heropening! En dat doen we samen met het bestuur van
de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. Want zonder de steun van de vereniging vrienden was
deze herinrichting niet mogelijk geweest. De vereniging, die uit ruim 1250 leden bestaat, stelt voor
speciale aankopen of bijzondere activiteiten geld beschikbaar en omdat het museum dit jaar ook nog
eens 80 jaar bestaat, was de bijdrage deze keer extra royaal. De feestelijke heropening van het
Kindermuseum vindt plaats op donderdag 1 november om 12:30 uur. We gaan op volle kracht
vooruit en zijn weer helemaal klaar voor de toekomst!

