
Samen gewoon doen!
Stichting de Buitenkans heeft als doelstelling om 
beeldvorming over geestelijke volksgezondheid te 
beïnvloeden. Mensen met geestelijke gezondheids-
problemen stuiten vaak op onbegrip, voelen zich 
uitgesloten of worden uitgesloten.  
Bijzonder omdat een op de vier Nederlanders in 
zijn of haar leven met geestelijke gezondheids-
problemen te maken krijgt. We willen beïnvloeden 
door beeldvormingsactiviteiten te organiseren in 
samenwerking met de GGZ Noord-Holland-Noord.

Samen met en door cliënten ontpoppen zich kansen en 
vinden bijzondere ontmoetingen plaats.  

Veelal  vinden de activiteiten plaats aan de oostzijde 
van het terrein GGZ-NHN Heiloo, aan de Bullaan 2, 
tegenover de brandweerkazerne . Een bezoek aan deze 
bijzonder locatie is meer dan de moeite waard. 

Onze website wordt door cliënten onderhouden.  
Daar vindt u het actuele nieuws en de geschiedenis  
van de Buitenkans. www.de-buitenkans.org 

Deze folder informeert u over de kernactiviteiten 
voor het seizoen 2012-2013.



Theeschenkerij de Buitenkans
Gebouw de Trog.

Van donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 
17.00 uur bent u  van harte welkom in de  Trog bij thee-
schenkerij ‘de Buitenkans’  Wij schenken daar fair trade 
koffi  e en de bijzondere witte theesoorten van Jasili. 
We  serveren  homemade producten zoals  appeltaart, 
soep, salades en broodjes. De (biologische) ingrediën-
ten kweken we zelf of worden door andere zorginstel-
lingen geleverd. U kunt ook een high tea reserveren of 
daarvoor een workshop volgen. 

Kom eens op bezoek en laat u verrassen. Kinderen 
kunnen zich in het dierenknuff elverblijf vermaken, in 
de vlindertuin vlinders tellen of de schoolmoestuinen 
bekijken. 

Reserveren voor high tea:
072-5312672 (do t/m zo) of mailen naar 
theeschenkerij@ggz-nhn.nl



Wat verkoopt en biedt Kwekerij de Buitenkans?
 Perkplanten, vaste planten, heesters, kruiden, planten-
bakken, seizoenstukken en open haard hout vormen 
het basisassortiment van de kwekerij. Tuinmeubelen, 
houtenspeelgoed, vogelhuisjes en plantenbakken die in 
de activiteitencentra van GGZ-NHN worden gemaakt  
zijn ook te koop.  
Cliënten en medewerkers zijn u graag van dienst.  

Openingstijden Kwekerij ‘De Buitenkans’
Maandag t/m vrijdag 10.30 uur - 16.30 uur (tussen 
12.30 en 13.00 uur gesloten)
Zaterdag 10.00 uur - 16.30 uur 

Contact:
Kwekerij ‘de Buitenkans’
De Bullaan 2 (tegenover de brandweerkazerne Heiloo)
072-5352225

In de plantenkas van 1600 m2 groot, worden planten 
gekweekt op een ambachtelijke wijze vanuit zaad, stek 
en het scheuren van planten.  Alle werkzaamheden in 
de kwekerij worden uitgevoerd met en door cliënten. 

 De kwekerij is voor cliënten een unieke locatie om te 
werken aan hun herstel. De ervaring die wordt opge-
daan is een eerste stap om weer toe groeien naar het 
reguliere arbeidsproces..

Leerlingen van het Clusiuscollege Alkmaar zijn in de 
kwekerij actief. In het kader van hun opleiding zijn ze 
gedurende een stageperiode samen met cliënten aan 
het werk. 



Galerie de Buitenkans  
organiseert tentoonstellingen 
in de Trog, waarbij beroeps 
beeldend kunstenaars  
exposeren met psychiatrische 
zorggebruikers, die serieus 
beeldende kunst produceren.

Voor het seizoen 2012-2013 zijn exposities  
geprogrammeerd in de periode 

•  5 juli tot en met 30 september: Kunstcollectief 
‘samen sterk’

• 5 oktober tot en met 25 november 
• 3 december 2012  tot en met 27 januari 2013
• 2 februari  tot en met 24 maart
• 6 april  tot en met 26 mei
• tijdens de kunstzesdaagse Heiloo in juni 2013

De kunstwerken van galerie de Buitenkans zijn te zien 
in de Trog, geopend  van donderdag-  t/m zondag-
middag van 12.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte 
welkom!



Sommige kunstenaars organiseren workshops.  
Informatie daarover vindt u op de website.   

Bent u kunstenaar  of cliënt kunstenaar en wilt u  
exposeren neem dan op met Galerie de Buitenkans:
Nieko Erkamp 06 51532738  
of info@architectuurstudiosorrentina.nl



Filmhuis ‘de Buitenkans’
Gebouw de Trog

Op de laatste maandag van de maand organiseert Film-
huis ‘de Buitenkans’ filmvoorstellingen. De films hebben 
raakvlakken met een of meerdere  geestelijk gezondheids-
problemen. Na afloop van de voorstelling  kunt u napra-
ten met ervaringsdeskundige. De voorstelling start om 
20.00 uur. De toegangsprijs is de prijs van een kop koffie.

Maandag 24 september 

How Mad Are You deel 2– Documentaire (Diagnos-
tiek -50 minuten)

 'How Mad Are You?', 
is een BBC weten-
schaps-documentaire 
in de vorm van reality-
tv waarvoor tien kan-
didaten aan een aantal 

proeven onderworpen werden. Bij vijf van hen werd 
ooit een geestesziekte vastgesteld, de andere vijf heb-
ben dienaangaande een maagdelijk cv. Een panel van 
experts (psychiater, psycholoog en verpleegkundige) 
moesten uitmaken wie bij welke groep hoorde. 

Maandag 29 oktober

A Single man – Speelfilm (Depressie - 99 minuten)

Deze film staat geprogrammeerd 
in het kader van de dag van de psy-
chische gezondheid die als thema 
“van dip tot depressie” heeft. Meer 
hierover vindt u op de website van 
het fonds psychische gezondheid 
www.psychischegezondheid.nl 

George, professor aan een univer-
siteit in Los Angeles, is een alleen-

staande man van middelbare leeftijd. Zestien jaar lang 
deelde hij zijn leven met Jim, tot die bij een auto-onge-
luk overleed. Sindsdien klampt George zich vast aan 
zijn dagelijkse rituelen. 

Maandag 26 november 

The Secret Life of the Manic Depressive – 
( Documentaire - 59 minuten)

Deze documentaire is in 
het Engels en word niet 
ondertiteld!

Stephen Fry: The Secret 
Life of a Manic Depres-

sive is een tweedelige BBC-documentaire waarin de 
Britse komiek, acteur, schrijver en televisiepresentator 



Stephen Fry onderzoekt hoe het is om te leven met een 
bipolaire of manisch-depressieve stoornis. Afgelopen 
jaar was deel 1, maar deel 2 kan ook los gezien worden. 
Deel 2 gaat met name over behandeling en het om-
gaan met de ziekte. 

Maandag 28 januari 

Black Butterflies – Speelfilm (Persoonlijkheidsstoor-
nis- 98 minuten)

Dichteres Ingrid Jonker is al van 
kleins af aan op zoek naar een liefde 
en een thuis. Haar vader, die deel 
uitmaakt van de Apartheidsregering 
als minister van censuur, heeft haar 
afgewezen. Op een bepaald moment 
heeft Ingrid een relatie met twee 
mannen tegelijk. Ingrid hoopt dat ze 
op deze manier de rust kan vinden 
waar ze al jaren naar op zoek is.

Maandag 25 februari 

Requiem For A Dream –  Speelfilm (Verslaving - 102 
minuten)

Requiem for a Dream is een ont-
luisterende reis naar de wereld van 
onomkeerbare drugsverslaving. 
Alles gaat goed en vier dromerige 
naïevelingen leven in een utopie. 

Maandag 25 maart 

Melancholia – Speelfilm (Depressie -136 minuten)

Melancholia gaat over het einde 
van de wereld. En aangezien dat 
al meteen wordt verklapt, lijkt het 
moeilijk de indrukwekkende begin-
beelden te overtreffen. Maar alsof 
er weinig aan de hand is, vervolgt 
Von Trier zijn film met een portret 
van twee zussen.



Maandag 29 april 

The Machinist – Speelfilm (Psychose - 98 minuten)

Trevor Reznik, een graatmagere 
fabrieksarbeider, lijdt al meer dan 
een jaar aan een extreme vorm 
van slapeloosheid. Trevors col-
lega's keren zich tegen hem wan-
neer hij betrokken raakt bij een 
gruwelijk ongeluk in de fabriek

Maandag 27 mei 

Gekkenwerk. HEE in de psychiatrie – documentaire 
(Ervaringen in de psychiatrie - 30 minuten)

"Die psychose is een godsge-
schenk voor mij geweest. Hoe ik 
het ook draai of keer … hoe pijnlijk 
het ook was. Ik hoop alleen dat er 
echt anders gekeken gaat worden 
naar psychosen."
Dit zegt ervaringsdeskundige 
Madeleine Prinsen in de eerste 
minuten van 'Gekkenwerk – HEE 
in de psychiatrie'.



Vrijwilligers
Voor de ondersteuning bij de bestaande of nieuwe  
activiteiten zetten vrijwilligers zich enthousiast in.  
Als u vrijwilliger wilt worden dan kunt u contact opne-
men met Theo Klooosterman 06-20619625 of een mail 
sturen naar t.kloosterman@ggz-nhn.nl 

Sponsoring en giften
We realiseren inkomsten en middelen op verschillende 
manieren. Voor het grootste deel door schenkingen, 
donaties, subsidie of sponsoring. Omdat we een ANBI-
nummer hebben, 822385016 kan u een gift verrekenen 
met de belasting aangifte.
U kunt voor minimaal € 10.00 per jaar ambassadeur 
worden van de stichting worden. Bedrijven voor mini-
maal € 25.00 per jaar.
Via info@de-buitenkans.org kunt u zich als ambassa-
deur of steunpilaar aanmelden.
 

Informatie

Uitgebreidere informatie over de theeschenkerij, de 
kwekerij, de galerie en films ‘de Buitenkans’ vindt u op 
de website van Stichting  
De Buitenkans: 
www.de-buitenkans.org


