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INLEIDING 
 
Het verheugt me om in deze eerste Nieuwsbrief iets 
over ons museum te mogen schrijven. Door middel van 
deze Nieuwsbrief zullen we een ieder die zich als 
donateur bij de Stichting heeft aangemeld op de hoogte 
houden van de gang van zaken in en rondom het 
museum. In dit eerste nummer leest u reeds over de 
recente ontwikkelingen. Het ligt in de bedoeling deze 
Nieuwsbrief steeds rond 1 juni en 1 december aan u toe 
te sturen. 
 
Sinds 1988 is ons museum ondergebracht in gebouw 
172 op de Legerplaats Harskamp. Vele Natres militairen 
nemen tijdens de schietdagen een kijkje in ons museum 
en kunnen zich zo op de hoogte stellen van de 
geschiedenis van onze voorgangers, t.w. de 
Stadsschutterijen en de Vrijwillige- en Bijzon- der 
Vrijwillige Landstormkorpsen, alsmede van de Nationale 
Reserve tot op heden. 
 
De huidige ruimte is te klein. We hebben nog veel meer 
historische objecten die we willen tonen. Vandaar dat we 
graag naar een groter onderkomen willen. Gebouw 125 
(zuid) op het toekomstig museumeiland is ons 
toegezegd. 
 
Met een kleine werkgroep en met een aantal 
materiedeskundigen zijn we reeds anderhalf jaar bezig 
om alles museumtechnisch op orde te brengen en 
daarmee te voldoen aan de eisen om in aanmerking te 
komen voor gelden voor verbouw en inrichting van 
gebouw 125. 
 
Na veel inspanning zijn we thans zover dat 
toezeggingen voor financiële middelen zijn verkregen en 
hopen we dat DGW&T begin 1999 een aanvang neemt 
met de verbouwactiviteiten, zodat we per 1 september 
1999, bij de viering van 100-jaar bestaan ISK- 
Harskamp, gereed zijn. 
 
Vele vrijwilligers, OVV-ers o.a. uit Enschede, hebben 
aangeboden mee te helpen met inrichtings- en 
kluswerkzaamheden. Enig voorbereidend werk 
(leeghalen van het gebouw) is reeds uitgevoerd. Het is 
leuk werken met al deze enthousiaste vrijwilligers en ook 
dankzij het brede draagvlak van de “Vrienden van het 
NatResmuseum” kan het een en ander gerealiseerd 
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worden. U dus ook bedankt dat u ons actief steunt. Wij 
hopen u allen straks in ons nieuwe onderkomen te 
kunnen verwelkomen en we houden u graag periodiek 
op de hoogte van ons museum. 
 
Namens de vrijwilligers en de werkgroep, 
 
    Axel Westra, 
    Res.Maj.der Inf. 
 

DE WERKGROEP 
 
De Werkgroep Museum bestaat uit de volgende 
personen: 
Axel Westra (voorzitter), René Schipper (secretaris), 
Dolf Koning (penningmeester), Joop van Veldhoven 
(beheerder museum), Anton Dorrestijn, Henk 
Krommendijk, Rob Kuenen, André Kok, Dick de Wit en 
Johan Groenendijk.  
 

STICHTING VRIENDEN VAN HET 
NATRESMUSEUM 
 
Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van ons 
Korps op 12 september jl., was in de grote tent een 
stand ingericht waar men o.a. informatie kon krijgen over 
de plannen die er zijn om in het NatResmuseum op de 
nieuwe locatie, een beter overzicht te kunnen geven 
over de historische groei van ons Korps en de tradities 
van haar voorgangers van wie wij de traditie voortzetten. 
 
Tijdens deze Open dag mochten wij een groot aantal 
nieuwe Vrienden van het NatResmuseum noteren. Het 
aantal donateurs bedraagt op dit moment 182. 
 
Ten opzichte van de totale sterkte van ons Korps is dit 
natuurlijk nog veel te weinig, maar daar gaan wij het 
komende jaar (naar wij hopen samen met u) iets aan 
doen. 
 
Daar waar mogelijk zal een delegatie van het 
NatResmuseum bij KNatRes evenementen aanwezig 
zijn om nieuwe donateurs te noteren. Donateurs die wij 
hard nodig hebben om ons doel: een goed geoutilleerd 
museum te verwezenlijken. 
 
De eerste donateursdag is gepland in september 1999 
tijdens de viering van 100 jaar Legerplaats De 
Harskamp. De juiste datum krijgt u nog van ons door. 
 

Help mee om het aantal donateurs te doen stijgen. 
Aanmeldingen kunt u sturen naar: Museum Korps 
Nationale Reserve, p/a Magnolialaan 8, 3852 JB 
Ermelo. 
 

MEDEDELINGEN 
 
De donatie over 1998 hoopt de penning- meester nog 
voor 1 januari a.s. automatisch van uw bank- of 
girorekening te incasseren.  
 
Is de adressering niet juist dan gaarne even een 
berichtje onder opgave van juiste. 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt uiterlijk mei 1999 of 
eerder. 
 
Wij wensen u en de uwen fijne feestdagen en een 
voorspoedig 1999. 


