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Toekomstplannen museum  
2020 het jaar waarin corona toesloeg. 
Helaas moest ook het Scouting Museum 
Fryslân zijn deuren sluiten. Dat wil niet 
zeggen dat er niets gebeurd is. Er is druk 
gebrainstormd hoe we het museum verder 
kunnen gaan ontwikkelen: de website 
vernieuwen, meer gebruik van social 
media, meer materiaal en informatie 
verzamelen over de Friese 
Scoutinggroepen, meer bezoekers  trekken 
en vooral meer donateurs binnenhalen. 
Een grote wens die we hebben is de 
aanschaf van een scherm waarop we 
digitaal de geschiedenis van met name de 
Friese groepen kunnen laten zien.  Ook 
willen we gebruik van QR codes  gaan 
maken  en een touchscreen zodat het 
museum ook voor de jongere bezoekers 
meer uitdagend gaat worden. 
Het museum gaat in de wintermaanden 
alleen nog op verzoek open. Dat geeft de 
medewerkers de kans om in de 
wintermaanden aan exposities te gaan 
werken die dan in de zomermaanden te 
bezichtigen zijn. 
Naast het museum willen we jonge scouts 
de gelegenheid gaan geven insignes te 
gaan halen middels workshops die 
aangeboden gaan worden. Daarnaast 
kunnen jonge scouts zich zelf ook 
aanmelden als ze bijvoorbeeld het insigne 
Geschiedenis willen gaan halen. 
Vrijwilligers van het museum gaan de jonge 
scouts hier dan bij helpen. 

Ook ligt er een plan om in de toekomst kant 
en klare opkomsten te ontwikkelen in en 
rond het museum zodat jonge scouts 
kunnen leren over de geschiedenis van 
scouting. De 18+ scouts worden ook niet 
vergeten. Voor hen wordt er ook iets 
bedacht om hun scouting kennis te testen. 
__________________________________ 
Nieuwe aanwinsten museum: 
Regelmatig krijgen we donaties binnen met 
bijzondere aanwinsten. Zo is er een 
lidmaatschapboekje binnen gekomen van 
Jan Jansma. Jan Jansma is geboren in 1939 
in Batavia, Indonesie en daar als scout 
geïnstalleerd in 1950.  Rond 1952 is hij naar 
Nederland teruggekeerd en lid geworden 
van de Schout bij Nacht Doorman groep te 
Leeuwarden. Jan Jansma heeft samen met 
Bauke van Keulen en Peter Leembruggen 
op 23 april 1957  de AldGilles stam van de 
Schout bij Nacht Doorman opgericht.  
 

 
 
 
 



Oproep voor Beeldmateriaal 
Langs deze weg doen we aan iedereen een 
oproep die beeldmateriaal heeft van 
scouting/ padvinderij in Friesland. Ligt er bij 
familie nog beeldmateriaal op de zolder, 
vind je wat in de Kringloop winkel of op 
YouTube, dan zouden we het erg op prijs 
stellen als je dat digitaal wilt doorsturen 
naar:  info@scoutingmuseumfryslan.frl 
Nieuwe vrijwilliger scouting museum 
Fryslân  
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van 
het eerste uur ondersteuning gekregen van 
Frederiek van Bussel. Zij zal haar intrede 
nemen in het bestuur van het museum. 
Frederiek is vanaf haar 7e  al scout en heeft 
in Friesland diverse functies binnen 
scouting bekleed.  In het verleden heeft 
Willem geregeld een beroep gedaan op 
haar geheugen ten aanzien van de scouting 
geschiedenis van de Leeuwarder groepen 
vanaf de jaren ‘70.    

Meer vrienden gezocht! 
Het museum heeft veel mooie plannen 
voor de toekomst. Deels kunnen die 
plannen gerealiseerd worden met 
gekregen en gevonden middelen deels 
hebben we geld nodig. Een grote wens is 
om digitaal beeld te kunnen gaan laten 
zien. Films uit de geschiedenis van de 
padvinderij/scouting. Maar ook via beeld 
kinderen de geschiedenis van scouting uit 
te kunnen leggen via een touchscreen. 
Daar willen we graag de nodige materialen 
voor aanschaffen. Hoe meer mensen 
“Vriend van het museum” willen worden 
door donateur te worden voor minimaal 15 
euro per jaar, hoe eerder we digitaal 
kunnen gaan. 
Wat bieden we onze vrienden?  
In april 2022 gaan we het museum seizoen 
openen met een Vriendendag. Vrienden 
krijgen als eerste de kans om de jaarlijkse 
expositie te bezoeken en met elkaar 
herinneringen op te halen.  
 

Dus: Word donateur als je dat nog niet 
bent! Voor minimaal 15 euro per jaar.  Je 
kunt ons ook steunen door een eenmalige 
donatie te doen op: IBAN: NL32 RABO 0317 
8645 99. Hiermee help je mee aan het 
behoud van de geschiedenis van scouting 
Friesland en mag je jezelf tot een van de 
Vrienden van het museum rekenen.  
Het museum heeft een ANBI status. 

 
 

Nieuwe Openingstijden 
Scouting Museum Fryslân  
Het museum gaat, zodra het om corona 
kan, open op elke 1e zaterdag vanaf april 
tot en met oktober van 14.00 – 17.00 uur.  
 
In de wintermaanden zal het museum op 
verzoek geopend zijn.  Neem hiervoor 
contact met ons op via 0625387799 of via 
info@scoutingmuseumfryslan.frl. 
Graag tot ziens in Scouting Museum 
Fryslân!  

 
 

Hoe kun je ons vinden?  
Op deze social media zijn wij te vinden 
onder de naam scoutingmuseumfryslan: 

                 
 



 
 
 


