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aangeboden aan donateurs, vrijwilligers
en overige relaties

Voorwoord
Het was een mooie winter voor de tuinbouw met weinig
vorst en dus lage stookkosten, echter de
schaatsliefhebbers kwamen er bekaaid van af. Niet één
keer konden we de ijzers onderbinden voor een tochtje
op natuurijs. Dus houden we ons maar vast aan het
gezegde “Die strenge winter mét een Friesche
Elfstedentocht komt elk jaar een jaar dichterbij”.
Intussen kan een schaatsmuseum, zoals het onze, een
mooie taak vervullen door met exposities de
schaatssport levend en zichtbaar te houden. En een
mooie expositie hádden we afgelopen winter.
De Hofboerderij in Wateringen bleek een schot in de
roos, met elk weekend flink wat bezoekers. En ook de
kranten en de WOS berichtten regelmatig over deze
fraaie tentoonstelling die als thema droeg “IJspret in
Nederland van Middeleeuwen tot Heden”.
Niet alleen de tentoongestelde fraaie schaats-attributen,
maar zeker ook de gastvrijheid, die de Culturele Raad
Wateringen ons bood in de sfeervolle ambiance van de
oude boerderij gelegen in een prachtig Hofpark, heeft
bijgedragen aan dat succes.
Komende zomer zullen we gebruiken om onze collectie
verder te analyseren en te kijken wat we voor de
toekomst willen behouden en wat we zullen gaan
afstoten. Anders gezegd: we willen en moeten saneren
om een beter overzicht te krijgen van onze collectie,
maar het heeft ook te maken met de beschikbare
ruimte.
Momenteel gebruiken we drie klaslokalen van de oude
MAVO-school aan de Kreeklaan in ’s-Gravenzande en
dat is een prima locatie.
Echter de Gemeente heeft ons laten weten dat daar
mogelijk dit jaar nog een einde aan komt. Men wil de
school verkopen en het terrein een nieuwe bestemming
geven. Dus moeten wij op zoek naar een andere
opslagruimte. Mochten er onder de lezers van deze
Nieuwsbrief mensen zijn die ruimte beschikbaar hebben
of een tip kunnen geven, dan houden we ons
aanbevolen.
In overleg met de conservator van het vernieuwde
Westlands Museum aan de Middelbroekweg in
Honselersdij k zullen wij komende winter weer een
expositie in het Westlands Museum inrichten .

In de vorige Nieuwsbrief is er melding gemaakt van
contacten die ons museum onderhoudt met Cultuurweb
Westland. Het resultaat hiervan is dat wij komend
schooljaar een aandeel zullen leveren in het lespakket
“cultuur” voor basisschool-leerlingen. Dit zal zijn in de
vorm van o.a. het beschikbaar stellen van materiaal
t.b.v. voordrachten en scripties over het onderwerp
“schaatsen”.
De komende zomerperiode staan de activiteiten van het
schaatsmuseum op een laag pitje; er zijn geen tijdelijke
exposities.
Hopelijk gaat u genieten van een mooie zomer met
lekker weer en als u op vakantie gaat: rust goed uit,
zodat u komende winter weer fit bent om te schaatsen
of om onze schaatstentoonstelling in Het Westlands
Museum te bezoeken.
Koos Verbeek, voorzitter

Het Westlands Museum
Op 1 Mei j.l. is het Westlands Museum na een ingrijpende verbouwing en herinrichting opnieuw
geopend. Het resultaat mag er zijn! De entree is zeer
uitnodigend gemaakt en ruim opgezet.

De expositie-ruimten zien er zeer fraai uit. In
vergelijking met vroeger staat kwaliteit voorop en is
kwantiteit minder belangrijk. Waar voorheen twintig
schoffels en harken te zien waren zie je nu één schoffel
en één hark tentoongesteld, maar dan wél hele mooie.
Moderne aanraakschermen (touch-screens) maken het,
met name voor de jongere bezoekers, aantrekkelijk om
actief op onderzoek uit te gaan.
Ons bestuur was vanzelfsprekend uitgenodigd bij de
officiële opening. Ceremoniemeester Ton Immerzeel
praatte e.e.a. vlot aan elkaar. Voorzitter Jan Prins
memoreerde in zijn speech het verloop van de bouw en
alles daarom heen, zoals de sponsoring, het
vergunningentraject, de aanbesteding en de inzet van
vele vrijwilligers. Ton Immerzeel gaf als conservator van
het museum, een uitgebreide toelichting op al het
tentoongestelde en in vogelvlucht schetste hij op zeer
deskundige wijze de Westlandse historie door de
eeuwen heen. En wel zodanig dat leek alsof hij ‘t zelf
beleefd had.
Burgemeester Van der Tak mocht daarna de officiële

openingshandeling verrichten door het grote naambord
langs de Middelbroekweg te onthullen. In zijn toespraak
prees hij alle mensen en organisaties die hebben
meegewerkt aan dit resultaat. Een museum als dit is
een vanzelfsprekend en logisch uithangbord voor één
van de belangrijkste motoren van de Nederlandse
economie: De Westlandse Tuinbouw.

precies zoals wij een expositie “op locatie” willen
realiseren. Niet al te groot, een boeiend thema,
authentieke museumstukken in mooi verlichte glazen
vitrines en dat in de ambiance van een oude
monumentale boerderij. Beter kunnen we het ons
nauwelijks wensen. En ook over de publieke
belangstelling hadden we niet te klagen. En dat was
natuurlijk mede te danken aan de gastvrijheid van onze
“hospita”: De Culture Raad Wateringen.

Tijdelijke exposities.

Ons cadeau bij de opening was een gouden schaats
versierd met bloemen. Zie foto.
Het werd een gezellig samenzijn waarbij het aan niets
ontbrak.
Het Schaatsmuseum heeft de toezegging dat er
komende winter een ruimte beschikbaar komt voor een
schaatsexpositie. Welke ruimte dat wordt is momenteel
nog in onderzoek. Een thema hebben we alvast wél
bedacht: “Beroemde Nederlandse Toertochten”.

Tentoonstelling Hofboerderij.
Met veel genoegen kijken wij terug op de expositie in de
Hofboerderij in Wateringen van afgelopen winter.
Het thema was: “IJspret in Nederland, van Middeleeuwen tot Heden” .

In woon/zorgcentrum De Terwebloem in Poeldijk was
er op 8 januari een wintermarkt. Met kraampjes waar
van alles te koop en te zien was, een loterij en koek en
zopie ed.
Van BegeleiderWelzijn, mevr. Corine Kruithof, kreeg
ons schaatsmuseum de uitnodiging om ons aldaar de
laten zien. En natuurlijk hebben we daaraan gehoor
gegeven en een leuke kraam ingericht met o.a. oude
foto’s van schaatsende mensen op de Gantel. Een van
de oudere bewoners van De Terwebloem herkende zich
en ook haar vriendinnen op een oude foto, zodat wij
ons archief weer konden updaten met nieuwe namen.
Gemeentearchivaris Peter Smit bood ons de
gelegenheid om in de maanden januari en februari de
hal van het Gemeentehuis Naaldwijk op te leuken.
Er staan daar meerdere vitrines die
voor wisselexposities worden gebruikt.
En ook daar hebben we natuurlijk gretig
gebruik van gemaakt. Onze archivaris
Hans van der Donck heeft daar zelfs
schaatsspullen uit zijn privé-collectie
voor beschikbaar gesteld.

Lezingen op locatie.

Deze tentoonstelling gaf een overzicht van de
ontwikkeling van schaatsen van de Middeleeuwen tot
nu, waarbij middeleeuwse schaatsen te zien waren die
zijn gevonden bij archeologische opgravingen, maar
ook de moderne klapschaats ontbrak niet. Verder werd
er aandacht besteed aan de Westlandse smeden die
vroeger de schaatsen maakten.
Veel fotomateriaal, medailles en dergelijke was er van
de Westlandse toertochten en de tochten naar Gouda
en Vlaardingen en natuurlijk ook van De Friesche
Elfstedentocht.
Een speciaal hoekje was er ingericht voor ons
Koninklijk Huis dat deze oerhollandse traditie met veel
plezier heeft beoefend en in het hart draagt, zoals dat te
zien was op foto’s van de Koninginnen Wilhelmina en
Juliana en van Koning Willem-Alexander, die de
Friesche Elfstedentocht uitreed in 1 997.
Zoals deze tentoonstelling daar was neergezet was

Op 4 februari kwam Probus Westland Mixed naar de
Hofboerderij in Wateringen om onze tentoonstelling
“IJspret in Nederland van Middel-eeuwen tot Heden” te
aanschouwen.
De leden van deze businessclub waren zeer lovend
over al het moois wat daar uitgestald was.
Martien van der Kraan en Aad Duijvesteijn waren
gastheren namens ons museum.

Martien deed de lezing met veel enthousiasme en
ontving daarvoor de terechte waardering en applaus
van de Probus-gasten.

De voorzitter van Probus, de heer Hemerik, bedankte
voor de gastvrijheid en de leerzame informatie in de
voordracht en bood ook nog een goed gevulde
enveloppe aan.

Nieuwe aanwinsten
Feo Lustig, zoon van een fanatiek schaatsverzamelaar,
wist ons museum te vinden via de website en bood ons
een fraaie verzameling van zijn vader aan. Deze
bestaat uit zeer bijzondere items, zoals folders,
posters, kaartjes, nota's, reclameborden, delfts blauw
aardewerk, houten schaatsen en allerlei aanverwante
zaken; dit alles met het kenmerk “schaatsen”.

Al die jaren hebben wij daar naar tevredenheid gebruik
van gemaakt, echter daar dreigt nu een einde aan te
komen. Van de Gemeente kregen wij kortgeleden het
bericht dat de school wordt verkocht aan een particulier
en dat wij eruit moeten in september aanstaande.
Dat betekent dat we naarstig op zoek zijn naar een
andere opslagruimte.
De afdeling Vastgoed van de Gemeente is bereid om
ons daar bij te helpen, maar die is mede door de crisis,
nogal gebonden aan nieuwe beleidsregels, waardoor
men niet meer zo makkelijk als in 2009 ons even een
nieuw gebouw kan toewijzen. Eén van die regels is dat
ons museum een bepaalde officiële maatschappelijke
status moet bezitten alvorens men ons een gebouw kan
aanbieden. En daarover zijn de besprekingen nog niet
afgerond.
Als er onder de lezers van deze Nieuwsbrief mensen
zijn die een ruimte van ca. 200 m2 beschikbaar
hebben, laat het ons a.u.b. weten.

Email-adressen gevraagd

Mevrouw Wijnhorst uit Maasdijk heeft als hobby om
alles wat op schaatsgebied in de krant word
gepubliceerd uit te knippen, in te plakken en op te
slaan. Zij doet dit al sinds 1 963.
Om te voorkomen dat deze uiterst waardevolle
informatie in de toekomst verloren gaat heeft mevrouw
Wijnhorst twee dozen vol met plakboeken aan ons
museum geschonken.
Onze dank is vanzelfsprekend groot aan deze
schenkers.

Actie schaatsen slijpen.
Elke winter levert ons museum deze service aan
schaatsminnend Westland, zo ook afgelopen winter.
Hoewel er niet op natuurijs werd geschaatst waren er
toch flink wat mensen die daar nog wel in geloofden en
hun schaatsen in de Hofboerderij in Wateringen lieten
slijpen door enkele enthousiaste vrijwilligers, die deze
slijpvaardigheid beheersen tot in perfectie. De hieruit
voortvloeiende gulle giften waren een welkome
aanvulling op onze kas.

Opslagruimte Kreeklaan in gevaar!
Na de brand in 2009 kregen wij van de Gemeente drie
klaslokalen van de voormalige MAVO-school aan de
Kreeklaan in ’s-Gravenzande ter beschikking voor
opslag van onze museumstukken, vitrines, bouwmaterialen en dergelijke. (n.b. we moeten wél huur
betalen)

voor verzending van nieuwsbrieven en overige
informatie.
Onze donateurs die positief op onze oproep in de
vorige nieuwsbrief hebben gereageerd ontvangen deze
nieuwsbrief nu ook per e-mail. De andere donateurs
krijgen deze nieuwsbrief nog per post.
Aan deze groep donateurs doen wij wederom een
oproep om hun e-mailadres kenbaar te maken.
Stuur een kort e-mail bericht aan:
info@westlands-schaatsmuseum.nl, opdat wij een
volgende keer ook u via de elektronische snelweg (email) kunnen benaderen. Dat bespaart ons papier,
postzegels en daardoor euro’s, zodoende besteden wij
de financiële inbreng van onze donateurs zo nuttig
mogelijk.

Financiën

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 ten behoeve van opslag van onze
museumstukken.
Ook bij de opbouw van tijdelijke exposities zoals straks
in Het Westlands Museum maken we kosten. Hiervoor
vragen wij u, als donateur, ook dit jaar om een
financiële bijdrage. Het minimum contributiebedrag is
nog steeds € 7,-.
N.b. de gemiddelde storting was vorig jaar iets meer
dan € 1 4,-. Waarvoor onze welgemeende dank!
Als donateur krijgt u korting bij een bezoek aan het
Westlands museum, als u onze expositie bezoekt.
In het begeleidend schrijven bij deze Nieuwsbrief is
aangegeven op welke wijze u uw donatie kunt voldoen,
maar ons bankrekeningnummer staat ook in deze
Nieuwsbrief onder het item “Informatie”.
Heeft u vrienden, kennissen of familie die het
‘schaatsen’ een warm hart toedragen vraag hen dan
ook donateur te worden van het Westlands
Schaatsmuseum.

Informatie
Postadres secretariaat:
Het Westlands Schaatsmuseum
Emmastraat 74
2681 RR Monster
ING-Bankrekening:
NL11 INGB 00051 0241 0 t.n.v. Het Westlands
Schaatsmuseum.
Website:
www.westlands-schaatsmuseum. Algemeen
Emailadres:
info@westlands-schaatsmuseum.nl
Emailadres penningmeester:
penningmeesterschaatsmuseum@caiway.net

Het bestuur van Het Westlands
Schaatsmuseum
Koos Verbeek, Voorzitter
Poeldijksepad 27
2675 CM Honselersdijk
tel: 01 74-625459

Henk Zwinkels, Secretaris-Penningmeester
Emmastraat 74
2681 RR Monster
tel: 01 74-28031 5

Kamer van Koophandel:
KvK-nummer 27256820, SBI-code 91 021
Drukwerk:
Sportservice Zuid-Holland Poeldijk

Coby Verbeek, bestuurslid
Grote Woerdlaan 5
2671 CK Naaldwijk
tel: 01 74-625457

Ton Wensveen, Bestuurslid
Baljuw 48
2671 HM Naaldwijk
tel: 01 74-623665

Jolanda Voskamp, Bestuurslid
Nieuwe Tuinen 36
2678 AK De Lier
tel. 06-1 0903438

