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Nieuwsbrief 
 

Algemene vergadering  
 

Op donderdag 6 februari 2014 vindt de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering plaats. U bent weer van harte 
welkom om te praten over uw ideeën of om gewoon te 
luisteren. De vergadering vindt plaats bij de voorzitter, 
Wim Tijbosch, van Schendelhove 9. De vergadering be-
gint om 20.30 uur. De agenda is: 
1. Opening 
2. Verslag ledenvergadering 14 februari 2013 
3. Benoeming Ton van der Lee als bestuurslid 
4. Terugblik 2013 
5. Financieel verslag 2013 
6. Begroting 2014 
7. Wijk-WhatsApp-groep  
8. Activiteiten 2014 
9. Belangenbehartiging 
10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 
 

Westlands Museum 
 

Wie heeft er zin om in het voorjaar een bezoek te bren-
gen aan het Westland Museum? Wellicht is het vooral 
iets voor een middagje met de pensionado’s, maar 
iedereen is natuurlijk welkom. Het museum ligt aan de 
Middel Broekweg 154 in Honselersdijk en is van dinsdag 
tot vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur geopend. We kunnen 
met eigen auto’s gaan en eventueel samen rijden. 
Met een groep van 20 personen kunnen we een rondlei-
ding krijgen. In het museum wordt de Westlandse ge-
schiedenis behandeld van prehistorie tot heden. Extra 
aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de 
(glas)tuinbouw. Aan bod komen o.a. de verschillende 
tuinbouwteelten, de belangrijkste typen kassen en het 
veilingsysteem. Bij het museum bevindt zich een histori-
sche tuin, waarin een reconstructie is gemaakt met ori-
gineel materiaal van een Westlands tuinbouwbedrijf uit 
vroeger tijd. In de historische tuin worden op ouderwet-
se wijze producten gekweekt die vroeger veel voorkwa-
men in het Westland, zoals druiven, perziken, pruimen 
en asperges. 
 
 

 
 

 

Lijkt het je wat, meld je dan aan bij megroenewegen-
wubben@ziggo.nl, dan prikken we bij voldoende be-
langstelling een datum. Wij horen graag van jullie.  
 

 

 Verbouwingsplannen? 
 

Er wordt in onze wijk veel verbouwd en aangepast aan 
het huis. Veel van de aanpassingen die je voor ogen 
hebt, zijn eerder door buurtbewoners al uitgevoerd. Het 
kan dus heel handig zijn om daar eens mee te praten en 
te zien hoe het bij een ander is uitgevoerd. Maar hoe 
weet je wat er zoal door buurtbewoners gedaan is? 
Het bestuur wil een lijst gaan aanleggen waarin deze 
woningaanpassingen staan. Op de lijst staan alleen korte 
omschrijvingen. Als je die wilt zien, kun je bij het bestuur 
het adres opvragen. De lijst kun je vinden op onze web-
pagina’s. Om privacy redenen worden geen adressen, 
telefoonnummers of e-mailadressen vermeld. 
Dit initiatief kan alleen slagen als u als buurtbewoner ons 
laat weten welke verbouwing is uitgevoerd en of u be-
reid bent dat met uw buurtbewoners te delen. Binnen-
kort kunt u een eerste versie van de lijst op onze website 
vinden. Wij rekenen op u! Wij komen nog terug op dit 
onderwerp. 
 

Contributie betaald? 
 

Heb u uw contributie (€ 12,- per jaar) al voldaan? Ver-
geet u aub niet om deze te over te maken op ons reke-
ningnummer NL36INGB0003757249. 
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