NIEUWSBRIEF VAN

aangeboden aan alle donateurs en vrijwilligers.
Naaldwijk, oktober 2009
Via deze brief willen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen van het schaatsmuseum.
Er is veel gebeurd sinds u onze laatste nieuwsbrief ontving in april van dit jaar.
De Vlietwoning.
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de grote brand die De Vlietwoning heeft getroffen op
26 mei j.l.. Door die brand bestaat er eigenlijk even geen Westlands Schaatsmuseum, omdat wij
momenteel geen gelegenheid hebben tot exposeren.
De Vlietwoning is zwaar beschadigd; de keuken, de toiletten, het magazijn en de werkplaats zijn
volledig uitgebrand. De voormalige koeienstal, c.q. de expositieruimte, heeft ook brandschade,
maar vooral rook- en waterschade.
De boerderij stamt uit de 15e eeuw, is 500 jaar oud, valt onder de Monumentenzorg,
tegenwoordig Rijksdienst Cultureel Erfgoed geheten, en moet dus eigenlijk weer worden
opgeknapt. Dat is een traject van lange adem; de schatting is 4 – 5 jaar. Er zijn veel instanties bij
betrokken: eigenares, verzekering, gemeente, Rijksdienst, aannemer. Er moet een beoordeling
van de bouwkundige situatie plaatsvinden, de nodige vergunningen moeten worden aangevraagd
en verleend, de financiering moet rond komen en dán kan pas aan slopen en herbouw worden
begonnen.
Op korte termijn moesten de slechtste muren worden gestut (dit is inmiddels gebeurd), de antieke
dakpannen moeten worden opgeslagen en er moet een nooddak van zeil of beplating worden
aangebracht.
Voor het Schaatsmuseum is wachten op eventuele herbouw geen aantrekkelijk perspectief.
Omdat renovatie zoveel tijd vergt, loop je de kans dat Het Westlands Schaatsmuseum volledig
uit de herinnering verdwijnt en daarom hebben wij besloten om niet terug te keren naar De
Vlietwoning en te zoeken naar een nieuwe locatie.
De verzameling
Omdat de brand voornamelijk woedde in de nevenruimten is van de verzameling
museumstukken gelukkig veel bewaard gebleven. Wel zijn er veel tijdschriften, prenten, en ook
nog een aantal kunstschaatsen verbrand die in de opslag lagen.
De spullen die tentoongesteld stonden in de grote expositieruimte waren wel zwaar aangetast
door roet en water. Maar deze zijn inmiddels schoongemaakt. Met de boeken en de prenten etc.
is dat ook gebeurd, maar sommige onderdelen hiervan hebben toch wel blijvende schade
opgelopen. De foto’s van de fotowedstrijd zijn ook niet meer bruikbaar, maar die hebben we
gelukkig in digitale vorm nog in ons bezit.
Verzekeringsmaatschappij Aegon, waar wij onze inboedelverzekering hadden onderbracht, heeft
de schade, waaronder ook schoonmaakkosten, voor een groot gedeelte vergoed.

Tijdelijke opslag
Alle museumstukken zijn inmiddels afgevoerd van het terrein en opgeslagen in een leegstaand
schoolgebouw in ’s-Gravenzande. Deze ruimte kregen wij na de brand aangeboden door
Gemeente Westland, waarvoor wij hen natuurlijk erg dankbaar zijn. De spullen liggen daar nu in
een paar klaslokalen droog en op een goede temperatuur opgeslagen. Dit gebouw is alleen
bedoeld voor opslag, maar niet voor expositie.
Tijdelijke expositie
Het is ons natuurlijk ons streven om zo snel mogelijk onze mooie schaatscollectie weer ten toon
te stellen voor het publiek. Daarvoor hebben wij de afgelopen maanden diverse locaties bekeken.
O.a. van Themapark De Westlandse Druif in Monster kregen wij het aanbod om bij hen een
tijdelijke expositieruimte in te richten. Daarop is nu ook onze keuze gevallen. De komende
winter gaan we daar de filmzaal gebruiken voor expositie. Via de media zal daar binnenkort wat
meer ruchtbaarheid aan worden gegeven.
In Het Westlands Streekmuseum in Honselersdijk is er in de komende maanden een expositie
over “Westlandse Tradities” en ook daar zal een klein deel van onze collectie te zien zijn.
Definitieve nieuwe museumlocatie
We hebben wel een paar plekken/ gebouwen op het oog voor een nieuw onderkomen, maar het is
nog te vroeg om daar nu al nieuws over naar buiten te brengen. Wij hebben daarover binnenkort
gesprekken over met de Gemeente. Als hierover snel een besluit zou vallen dan zal het zeker nog
wel een paar jaar duren voor we een definitieve plek kunnen gaan inrichten; dit i.v.m.
bestemmingswijzigingen, vergunningen etc.
Vrijwilligers
Onze vrijwilligers hebben de afgelopen maanden enorm veel werk verzet met onder andere
schoonmaken, vervoer van spullen naar de tijdelijke opslag, uitruimen van De Vlietwoning enz.
enz. Het is fantastisch om te constateren dat het enthousiasme van de groep zo groot is gebleven
na die dramatische dag in mei j.l.
Web-site
Op onze web-site kunt u de laatste ontwikkelingen volgen. Er staat nog wel wat oude informatie
op, maar onze web-master Piet Huybers gaat dit aanpassen , zodra hij herstelt is van zijn
heupoperatie.
E-mail gegevens.
Onze administratie wil in de toekomst wat meer met E-mail gaan werken. Daarom verzoeken
wij u aan ons een E-mail te sturen, op die manier beschikken wij over uw E-mail adres en
kunnen wij bijvoorbeeld de Nieuwsbrief per E-mail versturen. Dat scheelt ons een hoop papier
en portokosten. Ons E-mail-adres: info@westlands-schaatsmuseum.nl
Zoals u ziet zijn er veel ontwikkelingen. Wij gaan niet bij de pakken neerzitten en gaan met
goede moed verder om weer een mooi museum op te zetten. En wij hopen dat wij nu en in de
toekomst op uw steun, in welke vorm ook, kunnen blijven rekenen.
Voor de vorderingen in de komende maanden verzoeken wij u om de media in de gaten te
houden, want m.b.t. ons tijdelijk onderkomen in De Druiventuin zal zeker wel e.e.a.
gepubliceerd worden binnenkort.
Met dank en vriendelijke groeten,
Het Bestuur van Het Westlands Schaatsmuseum.

