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Naaldwijk, mei 2008 

 

Via deze brief willen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen van het 

schaatsmuseum. 

Het Westlands Schaatsmueum draait inmiddels alweer een jaar zonder ons aller vriend Jan 

Verbeek. Het was geen gemakkelijk jaar; dat zult u begrijpen. 

Jan was tenslotte de motor en de spil waar bijna alles om draaide.  

Het gemis is dan ook nog dagelijks voelbaar, maar de groep vrijwilligers blijft enthousiast 

en is vastbesloten om het voortbestaan van het museum veilig te stellen. 

 

Bezoekers 

Sinds de opening stijgt het bezoekersaantal. Per jaar zitten we nu op ca.1400. Dat is niet 

voldoende om “de kachel te kunnen laten branden”, maar dankzij uw jaarlijkse donatie en  

incidentele giften kunnen we redelijk rond komen. 

 

Acceptgiro 

De acceptgiro voor betaling van de jaarlijkse contibutie is weer bijgesloten. Van meerdere 

kanten hoorden wij dat men de contributie enigszins aan de lage kant vindt. 

Om die reden hebben we het bedrag niet ingevuld. U kunt dan zelf bepalen wat u wilt 

doneren. Het minimum bedrag hebben wij vooralsnog op 7 Euro gehouden. 

 

Hooiberg 

U heeft wellicht ook gezien dat de hooiberg, gelegen naast De Vlietwoning, opgeknapt is. 

Er zijn houten wanden rondom geplaatst en de inrichting is aangepast, met 

sfeerverlichting en een bar. Ons vrijwilligers-klusteam heeft ook hier een fantastische 

prestatie neergezet. 

Regelmatig ontvangen we in de hooiberg groepen van soms wel tachtig personen, die 

vervolgens in groepjes van tien het museum bezoeken en daar een rondleiding krijgen.  

 

Bestuur 

Dan brengen we via deze nieuwsbrief  ook nog wat bestuurlijk nieuws bij u thuis.  

Jan Verbeek was voorzitter van onze Stichting Het Westlands Schaatsmuseum en    

zijn vrouw  Coby hebben wij bereid gevonden om deze functie over te nemen.  

Secretaris Rob Koot is kortgeleden opgevolgd door Piet Huybers. 

Henk Zwinkels blijft de kas beheren en het bestuur is verder uitgebreid met drie mensen: 

Ton Wensveen, Kees Vijverberg en Marius Varekamp. 



 

De toekomst 

Om de toekomst van het museum veilig te stellen zijn er enige vragen waarop een 

antwoord gevonden dient te worden; 

- Hoe wordt de bereikbaarheid van De Vlietwoning als de rotonde voor onze deur straks 

klaar is? 

- Is de Gemeente Westland bereid om de bestemming van ons onderkomen te wijzigen? 

(dat is namelijk nog steeds “agrarisch”) 

- Is Monumentenzorg bereid om geld en energie te steken in De Vlietwoning? 

De vorderingen m.b.t. de antwoorden op deze vragen zullen wij publiceren op onze web-

site www.westlands-schaatsmuseum.nl en in een volgende nieuwsbrief. 

 

Vrijwilligers 

Het eerder genoemde vrijwilligers-klusteam is elke woensdag actief (en soms ook nog wel 

op andere dagen als het werk dat vereist)  en bestaat uit 5 á 7 personen. 

Daarnaast zijn er de rondleiders; ook zo’n 11 personen  en verder beschikken we over een 

groep dames die het natje en droogje verzorgen voor de bezoekers. 

 

Zoal u ziet zijn er veel positieve ontwikkelingen en wij zullen u hierover in de toekomst 

per nieuwsbrief op de hoogte houden, want ú maakt het ons mogelijk om het museum 

verder vorm te geven. 

Als sponsor/donateur hebt u vrije toegang tot het museum dus 

 

komt u nog eens langs op woensdagmiddag of de laatste zondag van de 

maand? 
 

 

 

Met dank en vriendelijke groeten, 

Het Bestuur van Het Westlands Schaatsmuseum. 

   

  

 

 

 

http://www.westlands-schaatsmuseum.nl/

