NIEUWSBRIEF VAN

aangeboden aan donateurs, vrijwilligers en verdere belangstellenden.
Naaldwijk, mei 2010
Onder het motto “weinig of géén nieuws is óók nieuws” laten wij u via deze brief weten hoe
momenteel de situatie is van ons schaatsmuseum.
De Vlietwoning.
Hoe de herbouw zich gaat ontwikkelen is volkomen onzeker en daarom hebben wij eind vorig
jaar officieel afscheid genomen van de Vlietwoning en van mevrouw Ruigrok, de eigenares.
We hebben nog wel een kleine schuur in gebruik voor de opslag van wat bouwmaterialen.
Tijdelijke opslag
Het schoolgebouw aan de Kreeklaan in ’s-Gravenzande hebben wij nog steeds in gebruik voor
de opslag van de museumstukken. Aanvankelijk dachten wij deze ruimte gratis te kunnen
gebruiken, maar dat is een tegenvaller gebleken, want we moeten daar wél een huurbedrag per
maand voor betalen van 175 Euro aan Camelot BV die het gebouw in opdracht van de Gemeente
beheert.
We zijn nog met de Gemeente Westland in onderhandeling over een vorm van subsidie om dit
bedrag vergoed te krijgen. Verder zijn we wel tevreden over deze opslag; de spullen liggen daar
veilig, schoon en droog.
Tijdelijke exposities
Afgelopen winter hebben we op een paar plaatsen een expositie opgezet.
Het Themapark De Westlandse Druif in Monster stelde ons een prima ruimte beschikbaar,
namelijk de filmzaal van het paviljoen. Hier konden we een leuke opstelling maken van onze
belangrijkste stukken. Bezoekers aan het Themapark konden daar gewoon naar binnen lopen en
een deel van onze fraaie collectie aanschouwen. Het heeft voor onze Stichting weliswaar geen
inkomsten opgeleverd, maar we waren tenminste weer “in de lucht” en we waren weer een
museum! Het aantal bezoekers is overigens niet helemaal meegevallen.
1 April is deze expositie weer opgeheven, omdat de Druiventuin de filmzaal in de zomerperiode
zelf weer wil gebruiken. Mogelijk kunnen we komende winter daar weer terecht.
In Het Westlands Streekmuseum in Honselersdijk hadden we ook een expositie.Daar waren we
onderdeel van de grotere expositie “Westlandse tradities”. Hier ontvingen we veel positieve
reacties van vele bezoekers. Komende winter is er voor ons geen plaats, zo werd ons nu alvast
medegedeeld., ondanks het succes.
Tijdens de Olympische Spelen in Vancoucer was er in Het Holland Heineken House een kleine
expositie ingericht met olympische attributen en oude schaatsen afkomstig uit ons museum.
Evenementenbureau Trefpunt uit Amsterdam organiseerde dit; zij kwamen ons op het spoor via
onze website.
Verder hebben we op verzoek bij een paar scholen en verzorgingstehuizen exposities opgezet.
Omdat we op korte termijn nog niet op een definitieve nieuwe locatie kunnen beginnen (zie
volgende item) blijven we zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke exposities. Dus heeft u een
tip in dit verband, meldt dit a.u.b. aan een van de bestuursleden. (zie de website)

Nieuwe museumlocatie
Wellicht is het bij u bekend dat we contacten hebben in ’t Woudt. Hoewel er in de dagbladen
andere berichten zijn gemeld zijn de onderhandelingen met onze mogelijke partner aldaar, de
heer Jos van der Knaap, die Restaurant De Herberg exploiteert, nog steeds gaande. De oude
koeienstal die Jos eventueel beschikbaar heeft lijkt een prima optie. Weliswaar is er nogal wat
weerstand van de bewoners, maar we geven het nog niet op.
Naast de locatie “t Woudt hebben we nog een paar locaties op het oog, die minstens zo
interessant zijn. We houden dus meerdere mogelijkheden in beraad en hopelijk resulteert dat
uiteindelijk in een mooie nieuwe plek voor ons museum. Waarbij we ons realiseren dat ook
Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd en dit proces zal dus ook nog wel vele maanden
en misschien wel jaren vergen. En tot het zover is zullen we ons moeten behelpen met
kleinschalige tijdelijke oplossingen.
Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zijn nog steeds actief met diverse zaken, bijvoorbeeld met het inventariseren
c.q. in kaart brengen van onze verzameling. En bij het opbouwen van de tijdelijke exposities was
hun hulp natuurlijk ook onontbeerlijk. Het is verheugend om te constateren dat het enthousiasme
van de groep zo groot is gebleven na die dramatische dag in mei vorig jaar.
Website
Onze website verheugt zich in een toenemend aantal “bezoekers”. Voor het laatste nieuws
adviseren wij ook u om op deze site te kijken. www.westlands-schaatsmuseum.nl
Contributie.
Weliswaar kunnen wij momenteel weinig aanbieden aan donateurs en andere belangstellenden,
maar vanwege onze toekomstplannen kunnen wij niet zonder steun. En daarom blijven wij een
beroep op hen doen in de vorm van een financiële bijdrage.
Vorige jaren stuurden wij voor het betalingsverzoek nog een acceptgiro, maar de ING-bank gaat
deze binnenkort afschaffen en daarom proberen we het alvast via deze nieuwsbrief.
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 ons prima bevallen.
Het minimum contributiebedrag is nog steeds 7 Euro. (De gemiddelde storting was vorig jaar
13,86 Euro).
Ons ING-bankrekeningnummer is : 5102410
Ons Rabobankrekeningnummer is: 3681.99.169
t.n.v. Het Westlands Schaatsmuseum Emmastraat 74, 2681 RR Monster
Hierbij verzoeken wij u om de contributie per omgaande te voldoen, via telebankieren of
anderszins.
E-mail
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.

