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Aftellen tot expositie “Waterwerk in

Friesland”!

Deze winter keren we dozen ondersteboven,
scannen we tal van foto’s in en neuzen we in stapels
mappen. Dit alles ter voorbereiding op onze nieuwe
expositie: “Waterwerk in Friesland”. Op 1 april is de
officiële opening in Scoutingmuseum Fryslân!
De tentoonstelling neemt je mee naar de wereld van
de Zeeverkenners, die tegenwoordig beter bekend
staan als de Waterscouts. We duiken in de
geschiedenis van de Waterscouts in Nederland -
daarvoor gaan we ruim een eeuw terug in de tijd - en
zijn weer even terug op het eerste Nationale
Waterkamp dat plaatsvond in het Friese Terherne. 
Verder nemen we een kijkje op admiraliteitsschip
,,De Eendracht”, zien we een bekende, voormalige
waterscout in uniform én presenteren we alle
huidige watergroepen in Friesland op een fraaie
waterkaart. 
Vanaf 1 april  tot en met 7 oktober is het museum
elke eerste zaterdag van de maand, van 14.00 tot
16.00 uur, open voor publiek en daarnaast op
afspraak. 
Voor groepen die met hun speltak opkomst willen
houden in het museum, kunnen een afspraak maken
via info@scoutingmuseumfryslan.frl

Jubileumbadge nog
steeds te koop!

 
 

Nagenieten van “Wereld Jamboree 1937”

Terwijl we vol in de voorbereiding voor “Waterwerk
in Friesland” zitten, genieten we zo nu en dan ook
nog even na van de expositie “Wereld Jamboree
1937”, die in 2022 was te zien in Scoutingmuseum
Fryslân.
Het was namelijk een groot succes! Veel bezoekers,
waaronder enkele scoutinggroepen, hebben zich in
het museum ondergedompeld in de verhalen van de
eerste Wereld Jamboree die ooit in Nederland
plaatsvond. Onder de bezoekers waren veel oud-
scouts, waardoor het een feest van herkenning was.
De herinneringen aan deze mooie tentoonstelling
maken dat we ons extra veel verheugen op
“Waterwerk in Friesland”, waarbij we ook inzoomen
op allerlei bijzonderheden over de waterscouts door
de jaren heen.

Scoutingmuseum Fryslân bestond in 2022 5 jaar en
daarom hebben we toen een speciale jubileumbadge
laten maken. Donateurs die aanwezig waren bij de
opening van “Wereld Jamboree 1937” hebben een
badge cadeau gekregen. Daarnaast hebben veel
belangstellenden de badge gekocht.
Nog niet in bezit? Niet getreurd! Ook dit jaar kun je
de badge nog scoren. Hij is tijdens openingstijden te
koop in Scoutingmuseum Fryslân en via onze site:
www. scoutingmuseumfryslân.frl.
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Bouw je mee?

 
Bouw je mee aan een verhaalrijke toekomst van
Scoutingmuseum Fryslân? Word vriend! Jouw steun
à 15,- euro per jaar maakt het voor ons mogelijk om
bijzondere museumstukken te kopen. Plus: om de
verhalen van de (Friese) scoutinggeschiedenis op
een mooie, originele manier te vertellen. 

Doneer vóór 1 maart 2023 en je krijgt een
persoonlijke uitnodiging voor de opening van de
tentoonstelling “Waterwerk in Friesland”. De
tentoonstelling die je écht moet zien, dus waarom
niet gelijk als eerste ;) 

Ons rekeningnummer is NL32 RABO 0317864599. 

 

Nog meer nieuws!
Op de hoogte blijven van nóg meer nieuws rondom
Scoutingmuseum Fryslân? Volg ons op Facebook en
Instagram. En deel de pret: nodig jouw vrienden uit
om hetzelfde te doen! 

Grote dank!

We hebben het eerder in deze nieuwsbrief al gezegd,
maar we hebben een heel goed museumjaar gehad in
2022! We willen iedereen bedanken die
Scoutingmuseum Fryslân heeft bezocht. Dankzij
jullie kunnen we investeren in het uitbreiden van de
collectie en in de totstandkoming van de nieuwe
expositie, “Waterwerk in Friesland”. 
Daarnaast hebben we donaties gehad van een flink
aantal ”Vrienden van het Museum”, van het Oranje
Fonds, Rabobank Club Support en de St. A. Bijlenga.
Ook hiervoor is onze dank ontzettend groot!
Verder heeft het museum dit jaar mooie giften
gekregen als de Jacobsstaf van Theo de Groot en het
dankbaarheidsinsigne.  Henk van der Heide heeft het
museum aantal ingelijste foto’s cadeau gedaan.
Daarnaast ontvingen we dassen van diverse
groepen, vaardigheidsinsignes, fotoboeken en een
electron-spel van de Caspar di Robles uit Harlingen.
Deze laatste gaat een rol spelen tijdens “Waterwerk
in Friesland”!
Een diepe buiging voor iedereen die als bezoeker
en/of als donateur het museum een warm hart
toedraagt. Dankzij jullie kunnen we de bijzondere
(Friese) scoutinggeschiedenis onder de aandacht
blijven brengen tijdens toekomstige
tentoonstellingen. 


