
    NIEUWSBRIEF VAN 

 
aangeboden aan donateurs, vrijwilligers en 

verdere belangstellenden   
         Coby overhandigt de voorzittershamer aan Koos  

 

Naaldwijk, juli 2011 

 

Hierbij weer een nieuwsbrief van Het Westlands Schaatsmuseum: 

 

Bestuur 

Op 20 juni is onze nieuwe voorzitter geïnstalleerd.   

Coby Verbeek, die deze functie in 2007 over heeft genomen na het overlijden van haar man Jan Verbeek, 

de grondlegger van ons museum, heeft haar zwager Koos Verbeek bereid gevonden deze functie te gaan 

vervullen. Dit op aanbeveling van het gehele bestuur. Koos is een geboren bestuurder en we zijn er trots 

op dat hij het bestuur wilt gaan leiden, mede vanwege zijn vele goede relaties in allerlei geledingen, die 

ons van pas kunnen komen bij ons belangrijkste streven:  het vinden van een geschikte locatie voor ons 

nieuwe museum. 

 

Piet Huybers is afgetreden als secretaris en voor deze functie zoeken we nog een geschikte kandidaat. Piet 

blijft wél de website onderhouden, evenals de PR. 

Henk Zwinkels blijft penningmeester. Coby Verbeek, Ton Wensveen en Kees Vijverberg blijven aan als 

bestuurslid. Kees zal voorlopig ad interim de secretarisfunctie vervullen. 

Marius Varekamp gaat helaas ook het bestuur verlaten. Zijn belangrijkste taak om de bestuurlijke 

contacten te onderhouden, worden overgenomen door onze nieuwe voorzitter, Koos Verbeek.   

 

De Vlietwoning. 

Het “hoofdstuk Vlietwoning”  is afgesloten.  

Alle materialen van ons schaatsmuseum zijn daar nu weggehaald. In een goed gesprek met mevrouw 

Ruigrok, eigenaar van de Vlietwoning, hebben wij daarvan afscheid genomen. Of de boerderij 

gerestaureerd wordt is onzeker en daarom richten wij onze pijlen op een andere plek.  Welke ?  Daarover 

hieronder méér. 

 

Tijdelijke opslag 

Het schoolgebouw aan de Kreeklaan in ‟s-Gravenzande hebben wij nog steeds in gebruik voor de opslag 

van de museumstukken.  Het is ons nog niet gelukt om de huur van € 181,-- per maand middels een 

subsidie terug te krijgen van de gemeente. 

Verder zijn we zeer tevreden over deze opslag; de spullen liggen daar veilig, schoon en droog. 

 

Voorbije tijdelijke exposities 

Afgelopen winter hebben we weer op een aantal plaatsen een expositie opgezet. 

De meest in het oog springende was die bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in januari. Er was daar 

een grote ambassadeursconferentie en ons werd gevraagd om de hal van het Ministerie op te vrolijken 

met een schaatsexpositie. Daar gaven we graag gehoor aan en onze vrijwilligers/standbouwers zijn drie 

dagen bezig geweest om dit op te bouwen. Het was een groot succes gezien de reacties. Vooral de brief 

van de Directeur-Generaal van BuZa (zie website) heeft ons goed gedaan (en natuurlijk ook de ruime 

donatie).  

Verder waren we present in diverse verzorgingstehuizen met verschillende exposities over o.a. 

Elfstedentochten en ook is nog een lezing verzorgd door Tineke Dijkshoorn. 

In oktober vorig jaar was er de Historische Archiefdag in het Naaldwijkse gemeentehuis, alwaar wij ook 

in een stand Het Westlands Schaatsmuseum konden presenteren.  

Weliswaar hebben we (nog) geen eigen onderkomen voor ons museum, maar op deze manier blijven we 

toch goed in beeld. 



Nieuwe tijdelijke exposities 

In september gaan we tijdens Monumentendag in de Historische Druivenkwekerij  De Sonnehoeck in 

Kwintsheul een expositie inrichten. En van De Timmerwerf in de Lier hebben we een uitnodiging 

ontvangen voor een winterexpositie met attributen van Lierse schaatscoryfeeën.  

Het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie is zeer begaan met ons lot (zie ook 

hieronder) en gaat daarom komende winter ook weer ruimte inrichten voor een schaatsexpositie. 

 

Nieuwe museumlocatie 

Uw bestuur heeft zich de afgelopen maanden flink gebogen over het vraagstuk “nieuwe locatie”. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk geen nieuw eigen museum, met een volledig eigen 

exploitatie (eigen horecavoorzieningen etc.)  meer willen opzetten.  

Natuurlijk blijven we vasthouden aan ons hoofddoel; namelijk exposeren / tentoonstellen; dat was de 

wens van Jan Verbeek en zo is het ook opgenomen in onze statuten.  

Het liefst sluiten we ons aan bij een bestaand bedrijf; een museum of een horeca onderneming.  

De locatie in „t Woudt is jammer genoeg afgeketst door omwonenden, dit vanwege bezwaren voor 

verwachte verkeersdrukte.  Ook hebben we enkele andere locaties onderzocht, maar deze boden te weinig 

mogelijkheden voor ons. 

 

De afgelopen maand hebben we gesproken met het bestuur van Het Westlands Museum voor Streek- 

en Tuinbouwhistorie aan de Middelbroekweg in Honselersdijk  en dat stemt ons hoopvol. Er is 

wederzijds behoefte  tot meer samenwerking die kan leiden naar volledig samenwerking tussen beide 

musea. Dat wil zeggen dat Het Westlands Streekmuseum en het Westlands Schaatsmuseum gaan zoeken 

naar een permanente samenvoeging van de collecties op een plaats ergens in het Westland.  Nu zoeken 

we tijdelijke, zogenaamde wisselexposities, om die samenwerking en samenvoeging gestalte te gaan 

geven. Er moet natuurlijk nog over flink wat details worden gesproken, zoals over de financiën, 

openingstijden en mogelijk gezamenlijke  rondleidingen etc.  Daar gaan we ons komende tijd volledig op 

richten en juist ons vrijwilligersteam zal daarin een grote rol spelen. 

 

Vrijwilligers 

Onze vrijwilligers zijn momenteel actief met inventariseren, documenteren en archiveren van onze 

museumstukken. Van elk onderdeel wordt een beschrijving met foto gemaakt.   

Verder zijn zij onontbeerlijk bij de opbouw en opruimen van tijdelijke exposities. Het blijft verheugend 

om te constateren dat het enthousiasme van de groep zo groot is gebleven ook na de brand. Deze inzet 

hopen we te continueren en verder uit te bouwen. 

Website 
Onze website gaat binnenkort een flinke metamorfose ondergaan. Er staat té veel oude informatie op en  

nieuwe onderwerpen zijn er inmiddels genoeg. Piet Huybers gaat zich daar op storten. Voor het laatste 

nieuws  kijk (over paar weken) op: www.westlands-schaatsmuseum.nl   

 

Contributie. 

Momenteel hebben we nauwelijks  inkomsten maar  wel uitgaven, zoals de huur van de school in  

‟s-Gravenzande. En ook bij de opbouw in o.a. Het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie 

zullen we kosten moeten gaan maken.  

Hiervoor vragen wij u, als donateur, ook dit jaar om een financiële bijdrage.  

Omdat de meeste mensen tegenwoordig hun betalingen doen d.m.v. internetbankieren, hebben we dit jaar 

geen acceptgiro‟s meer laten drukken. Het betaalverzoek is bijgevoegd.  

Automatische incasso is ook een mogelijkheid, maar daar kiezen wij niet voor. Wij willen donateurs 

namelijk zelf een bedrag laten kiezen. In voorgaande jaren is dat prima bevallen.  Het minimum 

contributiebedrag is nog steeds € 7,--.  (De gemiddelde storting was vorig jaar  iets meer dan € 14,--).  

Hierbij verzoeken wij u om de contributie per omgaande te voldoen. 

 

E-mail voor verzending van nieuwsbrieven enz. 

Onze donateurs die positief op onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben gereageerd ontvangen deze 

nieuwsbrief per e-mail. 

De andere donateurs krijgen deze nieuwsbrief per post. Aan deze groep donateurs doen wij wederom een 

oproep om hun E-mailadres kenbaar te maken d.m.v. een kort e-mailbericht aan info@westlands-

schaatmuseum.nl, opdat wij een volgende keer ook hen via de elektronische snelweg (e-mail) kunnen 

benaderen. Dat bespaart ons papier en postzegels, ofwel euro‟s.  

 

Met dank en vriendelijke groeten,   

Het Bestuur van Het Westlands Schaatsmuseum 
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