
 

Nieuwsbrief – Editie 3 – Februari 2020 
2019: een succesvol jaar! 
Het bestuur van Stichting Scouting Museum 
Fryslân kijkt terug op een bijzonder en 
succesvol 2019. Naast de feestelijke opening 
op 20 april, is het museum bij meerdere 
activiteiten aanwezig geweest. In december 
kon je het Scouting Museum Fryslân in de 
nacht bezoeken in de bossen van Echten 
tijdens de Fryslân Trail. Met het thema ‘Night 
at the Museum’ konden wij natuurlijk niet 
ontbreken.  Ook heeft een groot deel van 
bestuur heeft een bezoek gebracht aan de 
ruilbeurs in Leuven (België).  

 
Ruilbeurs – 15 maart 2020 
Op zondag 15 maart 2020 heeft Scouting 
Museum Fryslân u van harte welkom voor de 
ruilbeurs van de NVVSO. Rond het middaguur 
zal ook de algemene ledenvergadering van de 
NVVSO plaats vinden in het museum. 
Daarnaast kunt u de gehele dag scouting 
objecten Swoppen en kopen op de ruilbeurs. 
Naast leden en vrienden van het museum zijn 
ook alle andere bezoekers van harte welkom. 
Je kunt hier je verzameling aanvullen, maar ook 
leuke aanwinsten voor je Scoutfit of 
kampvuurdeken verkrijgen.  

Nieuwe tentoonstelling 
Een nieuw jaar, een nieuwe tentoonstelling 
voor in het museum. In 2020 bestaat de speltak 
welpen 100 jaar. Op dit moment wordt een 
nieuwe tentoonstelling ontwikkeld waarin 
deze speltak in Friesland centraal staat. De 
tentoonstelling zal voor het eerst te 
bewonderen zijn tijdens de première van het 

scoutingtoneelstuk “De Vreemde Akela”. Ook 
dit keer het Scouting Museum Fryslân een 
verkennersspel aangeleverd aan de groep 
enthousiaste scouts die het stuk gaan 
opvoeren op 21 maart in de Wjukken in 
Mangtum. Het toneelstuk is gebaseerd op “De 
Vreemde Hopman” van Arie van der Lugt uit 
1951.  

 
Waar kun je ons vinden in 2020? 
- 22 februari: tijdens de Baden Powell Tocht in 
Appelscha kunt u ons vinden met een 
tentoonstelling.  
- 15 maart: Het museum is tijdens de NVVSO 
ruilbeurs gewoon geopend!  
- 30 mei – 1 juni: Scouting Museum Fryslân is 
het gehele weekend aanwezig op het 
Pinksterkamp Dwingeloo.  
- 18 – 20 september: Tijdens de Scout Out! in 
Haren kunt u ons vinden.  
Mist u nog een activiteit in dit lijstje? Laat het 
ons weten!  
Openingstijden Scouting Museum Fryslân 
Het museum is elke eerste zaterdag van de 
maand geopend. Zaterdag 4 juli is het 
museum gesloten. Vanaf 20 juli t/m 31 
augustus is het museum elke dinsdagavond  
(18.30-20.30) en zaterdagmiddag (14.00-
17.00) geopend. Tevens is het mogelijk om 
het museum op afspraak te bezoeken. Neem 
hiervoor contact met ons op via 
info@scoutingmuseumfryslan.frl of 
0625387799. Graag tot ziens in Scouting 
Museum Fryslân!  

www.scoutingtoneelfryslan.nl 


