
NOODKREET! NOODKREET! NOODKREET! 

 

Door de explosieve groei van onze verzameling zijn we nu op het punt 

gekomen dat we nagenoeg geen ruimte meer hebben om onze ca. 70 

fietsen en/of projecten “op te slaan”. Dit levert nu een beperking op bij de 

aanschaf van nieuwe verzamelstukken.  

  

Bovendien krijgen we regelmatig de vraag van bezoekers van onze site of 

ze de collectie een keer kunnen komen bekijken. Wij zijn enorm trots op 

deze collectie en willen hier graag medewerking aan verlenen maar het 

ontbreekt ons aan een passende ruimte op dit moment om de verzameling 

uit te stallen. Alles staat nu bij onze ouders opgeslagen op zolder…. 

 

Tevens krijgen we steeds vaker het verzoek om Old School BMX fietsen 

van bezoekers in ons museum te bewaren c.q. beschikbaar te stellen. Een 

van de reden is dat de fiets dan veilig opgeborgen wordt/is, de andere 

reden is dat ook onze bezoekers hun verzameling graag aan derden willen 

tonen. Een leuk initiatief dus. 

 

Het museum heeft de potentie uit te groeien naar HET bmxmuseum van 

NL, daar zijn we van overtuigd gezien de hoeveelheid verzamelstukken die 

we nu al hebben. Maar het ontbreekt ons aan de ruimte…..  

 

Daarom bij dezen een oproep of iemand een ruimte ter beschikking heeft 

en/of wil verhuren die wij kunnen gebruiken? Wijzelf denken aan een 

ruimte van ca. 50-60m2. Belangrijkste criteria zijn; een droge en 

inbraakveilige ruimte welke “omgebouwd” kan worden naar een museum. 

Locatie maakt niet uit. We zijn als snel tevreden!  

 

Want behalve fietsen en projecten bezit het museum inmiddels ook 

kleding, magazines, trofeeën etc. En al deze unieke items willen we graag 

tonen aan het publiek. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan een opzet om elke 

1ste zaterdag van de maand het museum geopend te hebben van 12.00 tot 

17.00 uur. 

 

Dus wie of wie kan ons helpen met het vinden van een 

(betaalbare) locatie? Alle reacties, ideeën, suggesties, bijdragen 

etc. etc. zijn van harte welkom! Uw reacties svp naar 

info@bmxmuseum.nl 

                  

 

 

Bij voorbaat dank voor het meedenken! 

 

Groet, 

 

Wim en Mike 


