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Wie zijn wij 
Welkom! Leuk dat je een kijkje neemt in WestlandTheater De Naald.  
Wij zijn een theater en bioscoop ineen, midden in het centrum van Naaldwijk.  
 
De Naald heeft twee zalen, de Jumbo Koornneef Zaal 
en de Rabo zaal. Er passen 430 mensen in de Jumbo 
Koornneef Zaal en 107 in de Rabo Zaal. Dat zijn erg veel 
mensen! Per theaterseizoen, september t/m juli, 
komen er meer dan 100.000 bezoekers naar onze 
bioscoop of theater. In 2019 behaalde De Naald nog 
een bezoekersrecord van 122.352 mensen! In 2016, 
2017 en 2019 is De Naald uitgeroepen tot Theater van 
het Jaar en in 2018 genomineerd, iets waar we 
ontzettend trots op zijn!  
 
Er zijn ongeveer 130 professionele voorstellingen per seizoen te zien. De 
voorstellingen bestaan uit verschillende genres. Bijvoorbeeld cabaret (waarbij 
je veel kunt lachen), kleinkunst, toneel, theaterconcerten (swingen geblazen!), 
muziektheater en show. Zo is er voor jong en oud altijd iets leuks te zien. 
 
In de bioscoop zijn er zo’n 800 filmvertoningen per seizoen. Dit zijn zowel 
reguliere films die voor iedereen te bezoeken zijn, als besloten vertoningen 
voor bijvoorbeeld scholen.  
 
Ook zijn er per jaar ongeveer 50 culturele voorstellingen door verengingen uit 
de regio die in De Naald kunnen optreden. De Naald vindt het erg belangrijk dat 
zij een podium krijgen om hun shows aan het publiek te laten zien. En zeg nu 
zelf, hoe leuk is het om in een écht theater op te treden?!  
 
We werken met een klein team vaste medewerkers en ongeveer dertig 
oproepmedewerkers. Eén van onze belangrijkste doelen is dat wij het leukste 
theater van Nederland willen zijn. 
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PR & Marketing 
De afdeling PR & Marketing zorgt ervoor dat jij weet welke films en 
voorstellingen er zijn en wat er allemaal achter de schermen van De Naald 
gebeurd.  
 
Eén van de taken van de PR & Marketing afdeling is de website 
www.westlandtheater.nl up to date houden. Je kan op de website informatie 
vinden over de films en voorstellingen van dat moment, maar ook nieuws en 
cultuur uit eigen regio. Natuurlijk kan je hier ook kaartjes voor het theater en 
de film bestellen. En wat erg handig is: je kan bij De Naald E-tickets bestellen. 
Hierdoor wordt de rij bij de balie korter en hoef jij minder lang te wachten! Ook 
zijn E-tickets goedkoper.  
 
Heb je al eens een kijkje genomen op de verschillende social media kanalen van 
De Naald? Je vindt ons op Facebook, Twitter en Instagram. We hebben op 
Twitter zo’n 3000 volgers en op Facebook zelfs meer dan 9.000! Op social 
media plaatsen we niet alleen nieuws, maar ook veel foto’s van ons team, de 
artiesten, de opbouw van een voorstelling, filmpjes en nog veel meer! Snel 
even checken dus. 
 
De theaterbrochure is één van de belangrijkste communicatiemiddelen van De 
Naald. Hierin staat het programma met alle voorstellingen van het hele 
seizoen. De PR & Marketing afdeling maakt deze brochure in samenwerking 
met een reclamebureau en zorgt dat de brochure kwaliteit en de gewenste 
huisstijl uitstraalt. Het is belangrijk dat de juiste informatie in de brochure 
staat.  Je zou niet willen dat je bij de voorstelling ineens voor een verassing 
komt te staan! Daarom wordt er veel tijd gestoken in het maken van de 
brochure.  
 
  

http://www.westlandtheater.nl/
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De Naald staat ook in verschillende kranten. Als je een keertje in het AD, Groot 

Westland of Het Hele Westland kijkt, kom je misschien wel een stukje over ons 

tegen. Elke week worden er korte persberichtjes geschreven onder de naam: 

UIT in WestlandTheater De Naald en wekelijks staat er een paginagrote 

advertentie van De Naald in Het Hele Westland. De afdeling PR & Marketing 

levert voor de advertenties foto’s en teksten aan. Daarna wordt de drukproef 

nog een keer nagekeken door De Naald en als deze goed is kan de krant naar 

de drukker. Een week later lees je het in de krant!  

 
In Groot Westland staat ook wekelijks een lezersactie, waarmee je kans maakt 
op vrijkaarten voor een bepaalde film of voorstelling. Dus als je deze krant thuis 
hebt, waag een gokje! 
 
De publiciteitsmedewerker moet natuurlijk wel weten waar de voorstelling 
over gaat om er wat leuks en inhoudelijks over te vertellen. Daarom gaat zij 
regelmatig naar een voorstelling. Dit geldt niet alleen voor de 
publiciteitsmedewerker, maar voor iedereen die in De Naald werkt! Dat maakt 
het werken in De Naald erg leuk en afwisselend. 
 
De publiciteitsmedewerker heeft altijd een stagiair, die haar helpt bij 
bijvoorbeeld het maken van flyers of het schrijven van teksten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kate, PR & Marketingmedewerker van De Naald, wordt soms ook geïnterviewd voor radio of TV! 
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Kaartverkoop 

Als je naar een voorstelling wilt, moet je een kaartje kopen. Dat kan op 
verschillende manieren. 
 
Dit kan aan de balie van De Naald gedurende de openingstijden, maar je kan ze 
ook online kopen op www.westlandtheater.nl. Als je hiervoor kiest, kan je de 
kaartjes óf thuis laten bezorgen óf kiezen voor een E-ticket. 
 
E-tickets zijn erg makkelijk. Je print ze thuis uit en hoeft niet meer in de rij bij 
de kassa te staan. Je kan zo doorlopen naar de kaartcontrole. Dit scheelt 
wachten!  
 
Je kan ook telefonisch reserveren. Dit kan via 0174 – 636900. Dit nummer kan 
je van dinsdag tot en met zondag bellen van 12.00 - 16.00 uur  en drie kwartier 
voor aanvang van iedere voorstelling of film. De medewerkers van de balie 
staan je te woord en helpen je met de kaartjes.  
 
Het komt wel eens voor dat een paar sloddervossen hun kaartje per ongeluk 
kwijt raken. Geen nood! Op de dag van de voorstelling kan je dan een 
duplicaatkaart krijgen voor € 1,50, zodat je tóch nog naar de voorstelling kan.  
 
 

Dus op de avond van de voorstelling kan je jouw kaartje afhalen, meenemen, of 
je E-ticket meebrengen. Nadat je langs de kaartcontrole bent geweest, ga je de 
zaal in. Op het kaartje kan je zien op welke rij en stoel je zit. Op het kaartje 
staat ook hoe de voorstelling heet, hoe laat het begint en op welke dag het is.  
 
 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.westlandtheater.nl/
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Horeca 
Je hebt vast wel eens een feestje gegeven, waarbij drie mensen tegelijk drinken 
wilden en jij je handen vol had. Maar hoe doen ze dat eigenlijk in het theater? 
Soms komen er namelijk in de pauze wel 400 gasten tegelijk, die allemaal 
meteen wat willen drinken! De horeca moet er voor zorgen dat iedereen op tijd 
zijn drankje krijgt en op kan drinken voordat de voorstelling weer verder gaat.  
 
Hier hebben de medewerkers van de horeca natuurlijk zo hun trucjes voor. Ze 
werken op uitverkochte avonden wel met acht personen tegelijk! Om elkaar 
niet in de weg te lopen, hebben ze allemaal hun eigen stukje bar. Zo hebben ze 
allemaal maar een paar gasten tegelijk, in plaats van een heleboel. 
 
Om nog sneller te kunnen werken, worden de deurtjes uit de koelkastjes 
gehaald. Dit scheelt veel tijd. Ook schenken ze vlak voor de pauze alvast 
drankjes in. In de pauze verkopen ze geen speciale koffie, omdat dit teveel tijd 
kost. 
 
Als het geen pauze is, hebben de medewerkers lekker rust, toch? Dacht het 
niet! Er moet afgewassen en schoongemaakt worden, want als de gasten weer 
naar buiten komen moet alles weer spik en span zijn.  
 
Wat jullie misschien niet weten, is dat als je in de horeca werkt, je niet alleen 
achter de bar staat. Het kan zijn dat je de avond begint bij de kaartcontrole, in 
de pauze achter de bar staat en na afloop in de garderobe. Kortom, er is altijd 
iets te doen bij de horeca. Het is hard werken, maar ook heel leuk! 
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Theater   
Als je in de zaal zit en een voorstelling ziet, heb je vaak niet in de gaten dat er 
veel gebeurt buiten het podium. En dat terwijl er juist zó ongelofelijk veel 
gebeurt!  
 
Elke dag weer begint de techniek met een lege zaal. Om een voorstelling zo 
mooi mogelijk te maken, is het van belang dat het licht er mooi uit ziet, het 
geluid goed klinkt en het decor goed staat. Waar heeft de techniek allemaal 
mee te maken? 
 
Licht 
Er worden in het theater ongelofelijk veel lampen gebruikt, in veel 
verschillende kleuren! De lampen hangen in de “hijsinstallatie”, welke bestaat 
uit 40 stalen buizen. Deze buizen worden “trekken” genoemd. Elke trek kan wel 
300 kilo dragen! De hijsinstallatie kan je met de computer bedienen. Als je een 
keertje in het theater komt, kijk dan eens of je de hijsinstallatie kunt vinden.  
 
Het ophangen van de lampen is super veel werk! Je moet de kleurenfilters voor 
de spots doen, die zorgen voor verschillende kleuren licht, je moet kabels 
aansluiten, die zorgen voor genoeg stroom, en je moet tijdens de voorstelling 
de lampen op tijd aan en uit doen. Én de juiste richting op laten schijnen. 
Hoe je alle lampen neer moet zetten en moet laten schijnen is allemaal 
vastgelegd in het lichtplan. 
 
Met de verschillende kleuren bepaal je de sfeer. Met donkerblauw kan je het 
bijvoorbeeld laten lijken of het nacht is, en bij geel lijkt het alsof het dag is. Met 
bewegend licht wordt er altijd gebruik gemaakt van een rookmachine. Zo 
wordt het licht nog mooier. Ook kan je met de rookmachine verschillende 
effecten creëren. Dat is nog eens cool! 
 
Geluid 
De stemmen van acteurs, muziekinstrumenten en geluidsopnames moeten 
goed op elkaar afgestemd zijn. Dit wordt gedaan tijdens de soundcheck. Het 
resultaat kun je dan via de luidsprekers horen. Ook zijn er verschillende 
effecten mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld een echo of galm laten horen, zodat 
het lijkt alsof je in een grote kerk staat.  
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Podium 

De artiest komt via de coulissen het podium op. De artiest ziet vanuit de 
coulissen precies wat er op het podium gebeurd, maar het publiek kan hem 
niet zien. Zo weet hij precies wanneer hij op moet komen!  
 
Boven het toneel hangen horizontale doeken , de friezen. De friezen zorgen 
ervoor dat je alle technische materialen die in de hijsinstallatie hangen niet 
ziet. 
 
Alle doeken bij elkaar, zoals de coulissen (poten, verticale doeken) en de 
friezen, noemen we de afstopping. Zoals je merkt hebben deze zaken allemaal 
een technische term. Best lastig om te onthouden, maar de technici kennen 
deze termen allemaal uit hun hoofd. 
 
Om de voorstelling te kunnen spelen wordt er vaak gebruik gemaakt van een 
decor. De decorstukken worden via ons laad- en losperron op het achtertoneel 
gezet. Hierna wordt alles op de juiste plek op het podium gezet en kan het 
mooi worden uitgelicht. Soms zijn decorstukken erg zwaar, dus stalen neuzen 
in je schoenen en spierballen in je armen zijn vereist! 
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De artiesten 
Zoals je hebt gelezen moet er voor een voorstelling veel gebeuren. Daarom 
komen de technici al vroeg naar De Naald om alle voorbereidingen te treffen. 
De artiest komt meestal einde van de middag en eet mee, of komt pas daarna.  
 
Voordat de artiesten in De Naald staan, worden ze geboekt door de 
programmeur van De Naald. De boeking gaat via het impresariaat, dat is het 
management van de artiest. Zij maken alle afspraken voor de artiesten waar en 
wanneer zij optreden.  
 
In veel theaters krijgen de artiesten na het optreden als bedankje een bos 
bloemen, maar niet bij De Naald. Omdat De Naald in het Westland ligt, krijgen 
de artiesten een 'Bakkie Westland'. Dit is een kratje met een smakelijk 
aandenken van Westlandse bodem. Het zit vol met tomaten, sla, radijs, 
puntpaprika’s  en meer. Ook wordt er een speciaal Bakkie Westland recept 
toegevoegd om de Westlandse producten op hun best te laten smaken.  
 
Veel artiesten kiezen de voor om na afloop even met het publiek na te praten 
in de foyer. Dat is leuk, heb je ineens een spontane Meet & Greet!  
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Woordzoeker 

 
 
  

Acteren 
Acteur 
Applaus 
Decor 
Doek 
Kostuum 
Podium 
Publiek 
Regisseur 

Repetitie 
Schmink 
Schouwburg 
Spot 
Toneel 
Verhaal 
Voorstelling 
Zaal 
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Bioscoop 
Voor een ontspannen middag of avond uit kan je ook naar de bioscoop! 
Heerlijk met een bak popcorn erbij.  
 
Vroeger zat de film op een filmrol, die wel 1500 meter lang kon zijn. Maar hier 
hebben ze iets nieuws op gevonden. Alles gaat nu digitaal.  
 
De film staat op een harde schijf, de DCP. De DCP gaat in een server (een soort 
grote computer). Vervolgens stuurt de server de film naar de juiste zaal. Daar 
wordt de film via een projector op witte doek geprojecteerd. Om misbruik te 
voorkomen zit er een “sleutel” op de DCP. Deze sleutel bepaalt in welke 
bioscoop en zaal en op welke tijd je de film kan kijken. Dus lekker in je eentje 
na sluitingstijd een filmpje in de bioscoop kijken zit er jammer genoeg niet in! 
 
Misschien is het je wel eens opgevallen, als de film begint, het doek net iets 
groter wordt. Ook gaan de lichten en de muziek uit. Dit gebeurt allemaal 
automatisch, als de film gestart wordt. Als de film afgelopen is, gaat dit 
automatisch weer aan.  
 
Wist je dat er eigenlijk duizenden kleine gaatjes in het bioscoopscherm zitten? 
De boxen zitten namelijk achter het bioscoopscherm en doordat er gaatjes in 
het scherm zitten, kan je het geluid veel beter horen. 
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Misschien is het je opgevallen dat De Naald minder films draait dan andere 
bioscopen. Dat komt omdat wij zowel theater als bioscoop zijn. Er is dus bijna 
altijd één zaal bezet voor theater. In de vakanties worden er wel veel films 
gedraaid. Wist je bijvoorbeeld dat wij in 2014 wel 80 dozen popcorn hebben 
besteld voor de Kerstvakantie? Dat kwam omdat het zo ongelofelijk druk was! 
 
De Naald heeft twee keer per maand op dinsdag een echte TOP-dag. Op deze 
middag en avond kan je kwaliteitsfilms bekijken, die niet in de reguliere 
programmering zitten. TOP staat voor Theater Overdag Programma. De TOP 
films zijn altijd druk bezocht! 
 
Een paar keer per jaar wordt er een Ladies Night georganiseerd. De gasten 
worden ontvangen met een welkomstdrankje, krijgen een hapje in de pauze én 
er zijn verschillende stands in de foyer met leuke hebbedingen. Na afloop 
krijgen de gasten ook nog een leuke goodiebag mee! De film die vertoond 
wordt is natuurlijk een echte vrouwenfilm, zoals Gooische Vrouwen, 
Mannenharten en Verliefd op Ibiza. Ook heeft De Naald soms leuke acties met 
bijvoorbeeld Mirell: dan kunnen de gasten eerst heerlijk eten bij Mirell en 
daarna naar de film. Een compleet avondje uit! 
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Het team 

Het team van De Naald is klein, maar gezellig. Er werken mensen op kantoor, in 
de horeca, bij de techniek, de balie en onderhoud. De werktijden zijn van 
iedere afdeling erg verschillend. Zo kan het dus zijn dat je vrijdag met een heel 
ander team werkt dan zaterdag.  
 
Omdat De Naald een Stichting is, hebben we een stichtingsbestuur. Deze houdt 
toezicht op de directie. Ook is er een PVT, een personeelsvertegenwoordiging, 
die (zoals het woord al zegt) de belangen van het personeel vertegenwoordigd. 
 
De Naald werkt ieder seizoen met stagiaires van verschillende opleidingen en 
scholen. Zoals je hebt gelezen is er een stagiaire op de PR & Marketingafdeling, 
maar er ook wordt er stage gelopen bij de techniek! Snuffelstagiaires mogen 
soms ook bij ons kijken hoe wij te werk gaan.  
 
Super leuk is dat we onderling wel eens een dagje van functie wisselen! Zo 
loopt er bijvoorbeeld een horecamedewerker een dag mee met de techniek. 
Onze kennis wordt hierdoor nog breder. 
 
Één keer per jaar organiseren we een leuk uitje met het hele team, waardoor 
we een hecht team zijn! 
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Wist je dat… 
… een repetitie betekent: het oefenen van een toneelstuk? Er zijn natuurlijk 
veel verschillende soorten repetities! Je hebt bijvoorbeeld lichtrepetities, 
kostuumrepetities en nog veel meer. Als je oefent met de tekst heet dat 
natuurlijk een tekstrepetitie. 
 
… als het publiek de voorstelling erg mooi vindt, na afloop gaat staan en 
klappen? Dit heet een staande ovatie. 
 
... er in het theater ook allemaal kantoren zijn? Bijvoorbeeld van de mensen 
van de publiciteit, administratie en voor de directeur. Anders hebben zij geen 
plek om te werken! 
 
… de artiesten in Nederland voor het optreden toi toi toi tegen elkaar zeggen? 
Dit doen ze omdat ze denken dat gelukwensen ongeluk brengt! In Duitsland 
zeggen ze Hals- und Beinbruch en in Engeland zeggen ze break a leg. 
 
… dat de kleedkamers verschillende kleuren hebben? Sommige acteurs willen 
persé een bepaalde kleedkamer omdat ze denken dat die kleur geluk brengt. 
 
… vrouwen vaker naar de bioscoop gaan dan mannen? 
 
… je het beste geluid hoort op ongeveer twee derde van de zaal (geteld van 
voren) en dan twee zitplaatsen opzij van het precieze midden? 
 
… nieuwe bioscoopfilms altijd voor het eerst te zien zijn op donderdag? 
 
… een open doekje betekent dat mensen klappen terwijl de voorstelling nog 
bezig is? 
 
… er ergens op het toneel een plaatje van 1x1 cm zit? Dit plaatje heet Koperen 
Kees. Dit is het vaste referentiepunt voor het plaatsen van het decor, licht en 
het geluid.  
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Algemene contactgegevens 
WestlandTheater De Naald 
Stokdijkkade 3 
2671 GW Naaldwijk 
www.westlandtheater.nl 
 
Openingstijden 
Dinsdag t/m zondag: 12.00 – 16.00* 
Op deze tijden zijn wij ook telefonisch te bereiken op: 0174-636900 
De balie is 45 minuten voor aanvang van elke film- en theatervoorstelling 
geopend. 
 
Kaartverkoop 
0174 - 636900 
reserveringen@westlandtheater.nl 
 
De Naald op Social media 
Twitter: @TheaterDeNaald 
Facebook: westlandtheater.de.naald 
Instagram: westlandtheaterdenaald 
 
* In vakanties gelden afwijkende openingstijden 
 

https://twitter.com/TheaterDeNaald
http://www.facebook.com/westlandtheater.de.naald?ref=hl

