Oprichting Scouting Museum Fryslân
Op 8 februari 2017 heeft het stichtingsbestuur van het
Scouting Museum Fryslân de officiële oprichtingsakte
getekend bij notaris Hettema te Harlingen. Het
bestuur bestaat uit Folkert de Vries (voorzitter),
Willem van der Zee (Conservator), Janko Kuiper
(penningmeester) & Jorien de Vries (secretaris).
Momenteel is het bestuur bezig met het aanvragen
van de ANBI-status.

Scoutingtoneelstuk
“Haantje als Detective”
Op 7 oktober 2017 hebben zo’n twintig Friese Scouts
het scoutingtoneelstuk “Haantje als Detective”
opgevoerd in het knooppunt in Leeuwarden. Het
toneelstuk, geschreven in 1927 door Cees Wilkeshuis,
is in het bezit van het museum. Door deze
enthousiaste scouts is het stuk gemoderniseerd en
opgevoerd,
met
twee
bijna
uitverkochte
voorstellingen als gevolg. De plannen zijn aanwezig
om in de toekomst een ander toneelstuk uit de
collectie van het museum te moderniseren en op te
voeren.

Verbouwing van Scouting Museum Fryslân
Momenteel heeft het museum nog geen officiële
huisvesting en is het museum voornamelijk te zien
met wisselende tentoonstellingen bij (regionale)
scoutingactiviteiten. Begin 2018 is de bouw van het
museum gestart, waarbij een deel van het clubhuis
van scoutinggroep Schout Bij Nacht Doorman te
Leeuwarden wordt ingericht als museum. Dankzij
donaties van de Lionsclub Leeuwarden, Praxis

Leeuwarder (Avondsterweg) en het Oranjefonds (NLDoet) hebben we de eerste materialen kunnen
aanschaffen. Hartelijk dank hiervoor! De
verwachting is dat we medio 2018 kunnen beginnen
met de inrichting van het museum.

Avondsterweg Leeuwarden

Regionale activiteiten
Scouting Museum Fryslân probeert aanwezig te zijn
bij verschillende regionale scoutingactiviteiten.
Hiermee proberen we meer naamsbekendheid te
geven aan het museum en daarnaast ook de
geschiedenis van bepaalde activiteiten weer te geven.
In het afgelopen jaar zijn we aanwezig geweest bij het
Pinksterkamp Dwingeloo (PKD), waarbij we onder
andere een bijdrage hebben geleverd aan de
kampkrant. Ook zijn we bij de Baden Powelltocht van
2017 in Heerenveen en de BP-tocht van 2018 in
Harlingen aanwezig geweest. In januari 2018 waren
we ook aanwezig bij het zwemspektakel in Stiens met
de geschiedenis van de zwemwedstrijden.
Wij zijn ook geïnteresseerd in collega musea en zijn
daarom het afgelopen jaar op werkbezoek geweest bij
Scouting Nederland Museum in Baarn en het
scoutingmuseum in het Fort aan den Ham.

Nieuwe aanwinsten
Sinds de officiële oprichting van het scouting museum
Fryslân hebben we veel nieuwe aanwinsten voor de
collectie van het museum. Zo zijn er verschillende
dassen van leidsters uit de jaren ’50 toegevoegd aan
de collectie. Er is een nieuwe penning opgedoken van
de President Roosevelt Mars in Sneek uit het jaar
1954. De collectie van naambandjes en badges van de
BP-tocht is bijna compleet. Het museum heeft het
voornemen om van alle Friese groepen de
geschiedenis inzichtelijk te maken, hiervoor zijn we
altijd op zoek naar interessante items.
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