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aangeboden aan donateurs, vrijwilligers en 
verdere belangstellenden  
   

Bestuur 
Nadat Piet Huybers in 2011 aftrad als secretaris 
heeft Kees Vijverberg deze functie tijdelijk 
overgenomen. Inmiddels heeft ook Kees ons bestuur 
verlaten en is Han Rotgans tot het bestuur 
toegetreden als secretaris. Han is ook 
schaatsliefhebber en heeft al meerdere alternatieve 
Elfstedentochten volbracht. Hij woont in Ter Heijde 
en is architect van beroep. Met Koos Verbeek als 
voorzitter, Henk Zwinkels als penningmeester en 
Ton Wensveen en Coby Verbeek als bestuursleden 
bestaat het bestuur nu weer uit vijf personen. 
 

De collectie 
Onze collectie die niet alleen bestaat uit schaatsen 
maar ook veel boeken, tijdschriften, kleding en 
andere oude (winter-) attributen, zoals skies, 
arresleden, etcetera was eigendom van onze 
voormalige voorzitter en mede-oprichter van ons 
museum de heer Jan Verbeek. Toen Jan in 2007 
overleed ging het eigendom vanzelfsprekend over 
naar zijn vrouw Coby, ons huidige bestuurslid. In 
goed overleg met Coby  heeft het bestuur van onze 
Stichting unaniem besloten om de gehele 
verzameling in eigendom over te nemen. De 
overname is bezegeld middels een officieel contract. 
Hiermee is een stuk zekerheid gecreëerd voor het 
behoud van de collectie in de toekomst.  
 

Tijdelijke opslag 
Het schoolgebouw aan de Kreeklaan in  
’s-Gravenzande hebben wij nog steeds in gebruik 
voor de opslag van de museumstukken.  We zijn 
zeer tevreden over deze opslag; de spullen liggen 
daar veilig, schoon en droog. 

 
Voorbije tijdelijke exposities 

Afgelopen winter hebben we weer op een paar 
plaatsen een expositie opgezet. 
De meest in het oog springende was die in De 
Timmerwerf in De Lier.  Tezamen met de Lierse 

Schaatsvereniging “Hard Gaat Ie” werd daar een 
aantal  Lierse Schaatscoryfeeën voor het voetlicht 
gebracht. Bestuur en vrijwilligers van de 
Timmerwerf zijn wij veel dank verschuldigd; de 
expositie was op een professionele wijze opgezet. 
Onze vrijwilligers droegen vanzelfsprekend ook hun 
(slijp-)steentje bij. De schaatsenslijpactie bracht 
weer wat inkomsten in het laadje.  
De expositie in de Historische Druivenkwekerij  De 
Sonnehoeck, tijdens de Open Monumentendag, was 
eveneens een groot succes. Verder waren we present 
in diverse verzorgingstehuizen met verschillende 
exposities over o.a. Elfstedentochten. 
Door middel van deze tijdelijke exposities was ons 
Schaatsmuseum toch nog goed in beeld, afgelopen 
winter. 
 

Nieuwe tijdelijke exposities 
In oktober aanstaande gaan we in Het Westlands 
Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie aan de 
Middelbroekweg in Honselersdijk een expositie 
inrichten. De afspraken over de nadere invulling zijn 
in volle gang. Overigens is de naam van dat museum 
wat verkort : Het Westlands Museum.  
Op 3 november houdt Het Historisch Archief van 
Gemeente Westland een Open Dag en ook daar zijn 
we present met een rijk gevulde stand over de 
“Westlandse Schaatshistorie”   

 
Nieuwe museumlocatie 

Ons bestuur heeft inmiddels een aantal gesprekken 
gevoerd met het bestuur van Het Westlands 
Museum. Het besluit is genomen om niet meer te 
streven naar een eigen locatie, maar de 
samenwerking met Het Westlands Museum verder 
uit te bouwen. 
 

Samenwerking met 
 Het Westlands Museum. 

Deze krijgt steeds meer gestalte. (zie ook 
hierboven).  
Vanaf oktober 2012 krijgen we de beschikking over 
een ruimte in Het Westlands  Museum voor een 
tijdelijke expositie en daarna een permanente 
(bescheiden) eigen plaats in Het Westlands Museum.  
De samenwerking zal ook tot gevolg hebben dat  we 
mogelijkheden bekijken om een gecombineerde 
Nieuwsbrief uit te gaan brengen, waardoor deze 
Nieuwsbrief mogelijk  de laatste eigen 
Schaatsmuseum-Nieuwsbrief is. Bestuurlijk spreken 
we elkaar met regelmaat, samenvoeging van 
besturen op termijn wordt niet uitgesloten. 
 

 



 
 
 

Toekomstplannen 
Gemeente Westland is via een extern bureau een 
haalbaarheidsonderzoek gestart voor een  nieuw 
museumgebouw; ergens in het Westland.  
Mocht dat  gerealiseerd worden dan wordt ook 
daarin voor Het Schaatsmuseum een plek van 
ongeveer 100 m2 ingeruimd. 
Onder het motto “samen staan we sterk”  gaan  we 
onze toekomst zeker stellen, met name bij de 
onderhandelingen voor zo’n nieuw museumgebouw 
met de Gemeente Westland.  
 

Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn volop actief met 
inventariseren, documenteren en archiveren van 
onze museumstukken. Van elk onderdeel wordt een 
beschrijving met foto gemaakt. Dat is een zeer 
tijdrovend karwei en ook daarvoor is de 
samenwerking opgestart met Het Westlands 
Museum. Hetzelfde computerprogramma wordt daar 
voor gebruikt, zodat onze museumstukken straks in 
één database zijn gearchiveerd. Verder zijn de 
vrijwilligers onontbeerlijk bij de opbouw en 
opruimen van tijdelijke exposities en bij het 
onderhoud van het vele museummateriaal. Het blijft 
verheugend om te constateren dat het enthousiasme 
van de groep zo groot is. Deze inzet hopen we te 
continueren en verder uit te bouwen. 
 

Website 
Onze website heeft een ware  metamorfose 
ondergaan. Onze webmasters  Piet Huybers en 
Cariny Fransen kunnen trots zijn op het resultaat.  
Een website vraagt voortdurend onderhoud en dat 
hebben Piet en Cariny goed op orde. Kijk zelf maar 
op  www.westlands-schaatsmuseum.nl   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contributie. 
Momenteel hebben we alleen inkomsten van onze 
donateurs en niet meer van entreegelden. Maar 
uitgaven zijn er wel, zoals de huur van de school in  
’s-Gravenzande. En ook bij de opbouw in o.a. Het 
Westlands Museum zullen we kosten moeten gaan 
maken.  Hiervoor vragen wij u, als donateur, ook dit 
jaar om een financiële bijdrage. Het minimum 
contributiebedrag is nog steeds € 7,--.  
(De gemiddelde donatie was vorig jaar  iets meer 
dan € 14,--).  
Hierbij verzoeken wij u om de contributie per 
omgaande te voldoen op een van onze 
bankrekeningen:   
ING-rekening 510.2410 of   
RABO-rekening 3436.99.169   
t.n.v. Het Westlands Schaatsmuseum o.v.v. 
contributie 2012 
 

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 nog 
per post. Aan deze laatste 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 en zodoende besteden 
wij de financiële inbreng van onze donateurs zo 
nuttig mogelijk.  
 
 
 
Hartelijk dank aan alle donateurs voor hun bijdrage 
en vriendelijke groeten,   
 
het bestuur van Het Westlands Schaatsmuseum. 


