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Opening Scouting Museum Fryslân
Op 20 april 2019 was de feestelijke opening van
het Scouting Museum Fryslân. Met zo’n
honderd gasten was het een gezellig samen
zijn. Onder het genot van de stralende zon en
vers gebakken taart werd er met elkaar bij
gepraat. Vervolgens hebben voorzitter Folkert
de Vries en conservator Willem van der Zee
met hun speech het museum geopend. Tijdens
deze speech werden zij verrast door diverse
gasten die prachtige cadeaus hadden
meebracht. Zo werden we door stichting de
Koekoekspaal verrast door een gift van €500,en het eerste exemplaar van het boek “De
Terschellinger Koekoekspaal”.
Van verzamelaar Henk van der Heide kregen
we een bijzonder kistje met aandenkens van de
Wereld Jamboree 1937 waar een Burmaniaan
naar toe is geweest. Daarnaast nog vele andere
bijzondere cadeaus waar we iedereen heel
hartelijk voor willen bedanken!

Tijdelijke museumstukken
Ter ere van de opening heeft Scouting Museum
Fryslân een aantal bijzondere items te leen
gekregen welke nu tijdelijk te zien zijn in het
museum. Van scoutinggroep de Esdoorn
hebben we een Stanley-trommel geleend,
bijzonder is dat hier slechts nog één exemplaar
van is. Tijdens een brand in 1978 zijn vijf andere

trommels verloren gegaan, de trommel die
momenteel in het museum te bewonderen is
was op dat moment bij de reparateur.
Tevens is een totempaal uit 1952/1953 van de
Sint Martinusgroep uit Bolsward te
bewonderen, welke is geleend van het Archiefen documentatiecentrum in Bolsward.

Samenwerking Bauke van Keulen
Oud Padvinder Bauke van Keulen heeft de
geschiedenis van scouting in Friesland in een
vermakelijk ABC-tje opgeschreven.
In samenwerking met Bauke van Keulen heeft
Scouting Museum Fryslân dit uitgegeven. Met
illustraties en foto’s uit
het museum is het een
interessant boekje om
te lezen. Het boekje is
voor €4,50 te koop in
het museum. In het
museum is het boek van
de Koekoekspaal ook te
koop voor €17,50.

Openingstijden Scouting Museum Fryslân

Vanaf dit moment is het museum elke eerste
zaterdag van de maand 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!

