
 Jaarverslag 2019 Stichting De Buitenkans 
 
Als het goed gaat kan het altijd beter. In het verslag over 2019 kun je lezen hoe Stichting De 
Buitenkans actief is in het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten met het doel 
beeldvorming over de psychiatrie te beïnvloeden. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd 
door samen te werken met andere organisaties, cliënten, medewerkers van GGZ-NHN en 
vele vrijwilligers. De projectgroepen leverden voor het verslag 2019 teksten en cijfers aan. 
Hun bijdragen zijn grotendeels integraal overgenomen. Samen met het financieel overzicht 
legt de stichting bestuurlijke verantwoording af over 2019.  
De belangstelling voor de activiteiten neemt toe. Meer dan 6.370 bezoekers kwamen naar 
de Verhalenkamer Willibrordus annex VVV informatiepunt, 6.500 unieke bezoekers keken op 
de website www.de-buitenkans.org en 9.900 unieke bezoekers bezochten de site 
www.landgoedwillibrordus.nl. Getallen waar we trots op mogen zijn en een bijdrage zijn in 
het beleid van de omgekeerde integratie. De Buitenkans blijft zich inzetten om beeldvorming 
over de psychiatrie te beïnvloeden. Nogmaals dank iedereen.  
 
 

1. Schrijfcafé De Trog 2019 (Piet Bartels) 

In 2019 was er een enthousiaste groep van deelnemers aan het Schrijfcafé: er waren 22 
bijeenkomsten met 4-7 deelnemers. 
Het jaar stond tevens in het teken van de voorbereiding van een manuscript waarin verhalen 
van het Schrijfcafé zijn gebundeld. Wij zijn het Bestuur van Stichting De Buitenkans dankbaar 
voor de toegezegde financiering van de drukkosten. Naar verwachting zal de publicatie 
omstreeks het begin van het tweede kwartaal 2020 verschijnen. 
Het werven van deelnemers is een thema dat extra aandacht vereist. Wat ons betreft 
gebeurt dat met support van de GGZ-organisatie via ervaringsdeskundigen, door mond-tot-
mond reclame en via berichten in de lokale pers. 
 
 

 
2. Activiteiten KCSamenSterk (Maria van Delft & Ruard Janssen) 

 
In het voorjaar hebben we de regionale kranten benaderd en mooie stukken gepubliceerd 
gekregen. 
In respons daarop hebben we enkele belangstellenden gehad en dat heeft één nieuw lid 
opgeleverd.  Via via zijn er nog enkele nieuwe leden bijgekomen. Versterking voor de 
coördinatie is nog niet gelukt. 
 



Er is met veel plezier gezamenlijk geschilderd. Een keer op de volkstuin van Bart, wat een 
bijzonder gezellige middag opleverde. Het enthousiasme over samen schilderen wordt 
steeds groter. In juni, juli en augustus hebben we als groep geëxposeerd in het Dijklander 
ziekenhuis in Hoorn. Er hing een diversiteit aan werken waar door bezoekers positief op is 
gereageerd. 
In de herfst stond ons jaarlijks uitje op het programma, dit jaar naar Museum Kranenburgh 
in Bergen.  Er is met veel plezier aan deelgenomen. 
Ook dit jaar moesten we weer afscheid nemen, nu van Berend, de partner en steun en 
toeverlaat van Greetje. Daarnaast mochten we ook enkele nieuwe leden welkom heten. 
Verder werden we geconfronteerd met verscheidene zieke leden. Wel merken we op die 
momenten hoe sterk de samenhang in de groep is.  
De exposities hebben alle wijkcentra weer opgefleurd en de planning voor 2020 is weer 
rond. 
 
 

 
 

3. Project Oud Standing (Caroline Oostveen)  

Het project OSH is ontstaan om ouderen een breder palet aan activiteiten aan te bieden. Om 
uiteindelijk voor meer zingeving in het leven van ouderen te zorgen door ze uit dagen en 
gebruik te maken van hun kennis en kunde. Het verbinden van generaties, signaleren en het 
voorkomen van eenzaamheid zijn kernwoorden bij dit project. Voor dit project zijn door 
verschillende fondsen middelen beschikbaar gesteld. In samenwerking met andere 
organisaties in Heiloo wil OSH bijdragen aan preventie en verlagen van de eenzaamheid en 
een betere geestelijke en lichamelijke gezondheid van de ouderen, het tegengaan van 
vereenzaming en het voorkomen van verveling. De projectgroep bestaat uit Nico Adrichem, 
Pieter Ranzijn, Dorien Kotterman en Caroline Oostveen. Het project is gestart in juni 2018 en 
duurt 3 jaar. In de eerste fase hebben we een aantal eigen ideeën getoetst bij organisaties in 
Heiloo die zelf al actief zijn voor ouderen en/of doelgroep zijn. Dit heeft nieuwe inzichten en 
mooie samenwerkingen opgeleverd. Zo zijn er samenwerkingen ontstaan met Bibliotheek 
Heiloo, t Trefpunt Heiloo, Keuken met Karakter en de Cultuurkoepel. De activiteiten worden 
opgezet door en met professionals met medewerking van vrijwilligers. Uiteindelijk worden 
de activiteiten zelfstandig voortgezet.  
In de loop van 2019 hebben wij een programma samengesteld voor de zomer: het Oud-
Standing Zomerprogramma. Dit om de doelgroep in de zomermaanden waarin veel clubjes, 
wijkcentra gesloten zijn of minder activiteiten aanbieden en familie en vrienden die op 
vakantie gaan. Elke maandag middag was er van mei tot en met half oktober een leuke, 
zinvolle activiteit te beleven in Theeschenkerij de Trog. 
Het zomerprogramma is ondersteund door een groep van 13 gastvrouwen die wekelijks om 
beurten de middagen verzorgden in de Trog. 
In het eerste jaar van Oud-Standing Heiloo hebben wij zo’n 450 deelnemers mogen 
ontvangen.  



 
 
Gedane en lopende activiteiten: 
Generatiekoor: Op 31 augustus heeft er een groep families liederen ingestudeerd onder 
leiding van een dirigent en ten gehore gebracht in Theeschenkerij De Trog. Het lied/muziek 
dat ingestudeerd werd was zo uitgekozen dat het voor alle generaties leuk en ook in te 
studeren is. De groep bestond uit deelnemers in de leeftijden van 9 tot 90. 
 
Oud- Standing pop quiz: Ook in 2019 is er een pop quiz gehouden met generatieteams. 
Deelnemers van alle leeftijden konden liedjes raden onder leiding van Inge van Wel.  
 
Groensafari’s: Een Groensafari is een gezellige wandeling voor (minder mobiele) ouderen 
van ongeveer een uur waarbij door gidsen verteld wordt over van het groen en het 
landgoed. Ter afsluiting kunnen de deelnemers nagenieten met een kopje koffie of thee. De 
Groensafari’s zijn te boeken op aanvraag. Voor de minder mobiele deelnemers rijdt ons 
golfkarretje over het terrein. Vrijwilligers zijn bereid deelnemers kosteloos op te halen en 
thuis te brengen als dat gewenst is. Rolstoelbegeleiding is ook mogelijk. Deze activiteit wordt 
voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers en wordt voorgezet in 2020.  
 
Bijna Vergeten Verhalen: Een mooie samenwerking met Stichting Volle Grond. Een project 
binnen het project. Onder leiding van professionals Riet Mellink en Linda Pijnacker hebben 
wij in 8 dagdelen in 2019 en 2020 mensen verhalen laten vertellen aan de hand van diverse 
thema’s. Bijvoorbeeld een kledingstuk dat al jaren in de kast hangt maar wat je niet weg 
kunt gooien. Welk verhaal zit daarachter? De pareltjes tijdens deze sessies zijn door Riet en 
Linda eruit gepikt. De afronding van dit project vindt plaats in 2020.  
 
High tea met muziek: in 2019 hebben wij 2 high tea’s georganiseerd in theeschenkerij De 
Trog. Deze high tea’s werden verzorg door de Keuken met Karakter. Tijdens de high tea’s 
konden de deelnemers luisteren naar livemuziek. Onder andere naar harpmuziek. Fijne 
middagen die voor herhaling vatbaar zijn. 
 

    
 
Kunst: In 6 middagen heeft een kunstenaar lezingen en workshopsgegeven over 3 
Nederlandse schilders: Van Gogh, Mondriaan en Appel. De ene week werd er verteld over de 
schilder met begeleiding van liedjes. De week daarop werd een workshop gegeven in de stijl 



van de schilder. De opkomst van deze bijeenkomsten was wat tegenvallend. De activiteit 
wordt daarom niet herhaald in 2020. 
Muziek & Dansschool Heiloo: In samenwerking met de Muziek en Danschool zijn er 5 
middagen georganiseerd waarbij met kon proeven en genieten van diverse muziek en 
dansvarianten: zigeunerdans, percussieworkshop, lindyhop & charleston, salsadansen en 
een lezing over Italiaanse muziek. Vrolijke leuke middagen.  
 

 
 
Kruip in de huid van…: Een kunstenares heeft 4 middagen de deelnemers meegenomen in de 
technieken van bekende schilders. De technieken van de volgende schilders werden 
aangeleerd: Rembrandt, Hundertwasser, Henri Rousseau en Gustav Klimt Deze middagen 
werden goed bezocht en willen wij in 2020 herhalen.  
 
Lezing: Er is een lezing gehouden door Weermannetje Wil van Dijk over het klimaat en alles 
wat daarbij hoort.  
 
Film & gesprek: De kunst van het ouder worden. In samenwerking met GGZ NHN is er een 
film gedraaid over ouder worden. Aansluitend werd dit besproken en bediscussieerd onder 
leiding van 2 medewerkers van GGZ NHN.   
 
Dansen met ouderen – Swing Oud Heiloo. In 2018 is dit gestart. In de loop van 2019 bleek na 
een aantal bijeenkomsten dat de opkomst afzwakte en steeds lager werd. In overleg met het 
Trefpunt hebben wij deze activiteit gestopt.  
 

     
 
 

4. Foto- & verhalenproject (Anita de Haan) 

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor het foto- en verhalenproject met als thema 
Jongeren in Beeld. Meerdere (ex)cliënten hebben deelgenomen aan het project en in beide 
categorieën hebben (ex)cliënten prijzen behaald. De winnaars (en ook vele andere 
kandidaten) hebben hele persoonlijke inzendingen gestuurd.   Tijdens de prijsuitreiking 
waren er een aantal emotionele momenten.  



Dit maakt dat het project 2019 voor de werkgroep een extra bijzonder tintje krijgt. 
 
 

 
De mens moet wat beter naar zichzelf kijken, omdat de hele wereld veranderd in beton. Dat 
is een onderwerp waar ik me erg druk over maak. De natuur is ook een onderwerp waar ik 
me erg druk over maak. – Julian Blok 
 
 

5. Mijn leven door de lens (Theo Kloosterman) 

 
De cursus “ mijn leven door de lens” werd gegeven door twee ervaringsdeskundigen ; 
Francien Vermaning en Maaike van der Werff.  
De 9 bijeenkomsten vonden plaats vanaf november 2019 tot en met 2 maart 2020 in de 
Verhalenkamer. Het verbindende thema van de cursus was het bevorderen van herstel door 
middel van fotografie. Een onderdeel uit de cursus was bijvoorbeeld het maken van een 
zelfportret. “Wie ben ik?” Kijk naar de wereld om je heen, je hoogte cq dieptepunten. 
De cursus is gestart met 8 deelnemers en er nemen nu nog steeds 5 deelnemers deel. 
Bedoeling is dat de volgende cursus in Alkmaar op de Oude Hoeverweg plaatsvindt vanaf 
mei tot en met september 2020. 
 
 

6. Project Een Groene Brug (Dorien Kotterman) 

Het project een Groene Brug bestaat inmiddels al vier jaar en is een samenwerking tussen 
Stichting De Buitenkans, GGZ NHN en Vereniging Groei en Bloei. Een Groene Brug is mogelijk 
gemaakt door het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds  en GGZ NHN. 
Een Groene Brug maakt van landgoed Willibrordus samen met al haar bewoners en 
bezoekers een Healing Environment. Er lopen diverse werkgroepjes die die activiteiten 
ontwikkelen in en om het groen met als doel ontmoeting en verbinding. Deze werkgroepjes 



bestaan uit medewerkers van GGZ-NHN, vrijwilligers en buurtbewoners. Een bloemlezing 
van de verschillende activiteiten: 
 
 
De Tuinen van Willibrordus  
Buurttuin de By  
De 4 vaste vrijwilligers van buurttuin de BY werken elke donderdagmiddag samen in de tuin. 
De buurttuin is open voor iedereen. Tijdens NL Doet is de BY-tuin van compost voorzien en 
hebben delen van de tuin weer nieuwe planten gekregen.  
Fruittuin 
Deze meewerktuin heeft naast vele fruitsoorten ook kruiden-, groente en bloemenbakken. 
Met vrijwilligers, cliënten wordt deze “meewerk”tuin gezamenlijk onderhouden.  Tijdens NL 
Doet, op de burendag en de natuurwerkdag komen er nog eens 10 tot 20 vrijwilligers om 
extra klussen te doen. 

 
 
 
Natuurwandelpad 
 
Het landgoed Willibrordus werkt aan het 
versterken van de biodiversiteit. Tijdens 
de natuurwerkdag is met een aantal 
gezinnen, de groenploeg van de GGZ NH 
weer vele bessen dragende struiken 
geplant langs het natuurwandelpad. 
Daarnaast zijn er 20 vogelhuisjes 
opgehangen voor de mezen. 
 
 
Border en plantenbakken Strandwal 
In april is er tijdens een gezellige familiedag met vrijwilligers, familie en cliënten een paar 
prachtige plantenbakken gevuld met kruiden, aardbeien en plukbloemen die door de 
bewoners in de kapelbuurt zelf worden onderhouden. 



 
Jeu de Boulebaan 

 

Na de aanleg van de Jeu de Boulebaan in 
2018 worden de banen nu dagelijks 
gebruikt door bezoekers en bewoners van 
het landgoed. Tijdens bijzondere dagen 
zoals de lentefair geven de vrijwilligers 
geven aan belangstellenden desgewenst 
uitleg over het spel. Jeu de Boueballen zijn 
te leen bij de Verhalenkamer.  
 
 

 
Gezond Natuurwandelen 
Een groep van zo’n 25 buurtbewoners en bewoners van landgoed Willibrordus wandelt elke 
week onder begeleiding van twee vrijwilligers een uur in een rustig tempo in en om het 
groen in Heiloo, startend vanaf Landgoed Willibrordus en tenniscentrum de Dors. Op elke 
wandeling wordt er ook iets verteld over de natuur. Na afloop drinkt de hele groep een 
kopje thee/koffie in het Activiteiten Centrum. 
 
Zingeving en Cultuur - Oase van rust (Theo Kloosterman) 
 
De werkgroep Zingeving en Cultuur 
bestaat uit een vijftal zeer betrokken 
deelnemers. Maandelijks komt de groep 
bij elkaar om de voortgang van initiatieven 
en activiteiten te bespreken. Deze 
initiatieven en activiteiten zijn met name 
gericht op de begraafplaats Oase van Rust. 
 
In 2019 heeft de werkgroep veel aandacht 
besteed aan activiteiten tijdens de eerste 
Landgoeddag van 26 mei en Willibrordus 
Draait Door gehouden op zaterdag 31 
augustus en zondag 1 september.  

 

 
Kern van beide activiteiten is geweest om bezoekers/deelnemers te informeren over de 
Oase van Rust, de bijzondere betekenis van deze plaats op het landgoed waarbij specifieke 
aandacht is voor het ongewijde deel van de Oase van Rust. Tijdens activiteiten ook steeds 
aandacht voor de eigen beleving van bezoekers, ruimte voor een mediatieve ervaring.  
Met name de excursies naar de Oase van Rust en de rondleiding daar tijdens Willibrordus 
Draait Door werden als zeer succesvol beleefd. Er waren veel belangstellende deelnemers en 
de formule van een start bij de Verhalenkamer en begeleidende wandeling naar de Oase van 
Rust werkte goed. 
De werkgroep is adviserend geweest bij het opstellen van het projectplan Graven in het 
verleden en de Toekomst’. Met name het aanleggen van een labyrint, de betekenis en de 



begeleiding geven de Oase van Rust een toegevoegde waarde. Onze aanvraag is 
meegenomen in het projectplan. Dorien was als samenstellen van de projectaanvraag 
aanwezig bij het overleg hierover. 
We krijgen eind 2019 contact met de Sufitrail Foundation. Deze foundation organiseert 
zingevende wandelingen langs de spirituele plaatsen hier direct in de omgeving (Abdij, Onze 
Lieve Vrouwe ter Nood e.d.). Een verbinding met deze actieve groep ligt voor de hand en 
wordt in 2020 geconcretiseerd.  
   
Burendag 

Dit jaar was er een heel gezellige 
burenlunch op de burendag van het 
Oranje Fonds.  Buurtbewoners oogsten 
met cliënten groenten uit de fruittuin en 
konden daarna gezellig met elkaar aan 
tafel nadat zij samen een heerlijke lunch 
hadden bereid.  
 

 
 
 
Landgoeddag 
De tweede landgoeddag werd georganiseerd tijdens de lentefair.  Er was een bijeenkomst op 
de oase van rust, clinics door vrijwilligers op de Jeu de Boulebaan, groensafari’s met het 
golfkarretje “de Antilope” en bij de Oase van Rust.  
De landgoederenwandeling trok 20 deelnemers die vanaf Landgoed Willibrordus naar Ter 
Coulster en Nijenburgh en weer terug naar Theeschenkerij de Trog. De gidsen van Gezond 
Natuurwandeling begeleidden de wandeling en Landgoedeigenaar Bart van de Feen de Lille 
gaf een toelichting op de historische plekken in het Ter Coulster en het IVN  gaf tot slot een 
korte natuurrondleiding op Landgoed Nijenburgh. 
 

          
 
 

7. Barre Bullen (Mark Mulder) 

Iedere woensdagavond trainen de Barre 
Bullen met zo’n 15 à 20 spelers getraind, 
zomers buiten in de winter binnen. 
Traditie is dat er tweemaal per jaar tegen 
de voetballers van de forensische afdeling 
wordt gespeeld. Er is belangstelling van 
bewoners uit de wijk Ypestein,  
familieleden en collega’s.  
 
 

                            

 



Dit jaar maakten 18 spelers de buitenlandtrip naar Praag. Naast de financiële bijdrage van 
spelers is het deelnemen mede door sponsors mogelijk gemaakt. Onze sterspeler Nasr wordt 
geïnterviewd over het belang van het wegnemen van vooroordelen en stigma’s. Dit was het 
centrale onderwerp van de EASI cup in Praag. Sport is een geweldig middel om met elkaar 
om te gaan zonder deze vooroordelen. Het gaat om het spelen en het contact met elkaar. 
Dit is ook waar ons voetbalteam voor is opgezet

 
8. Theeschenkerij de Trog (Marit Bakker) 

Wij zijn een theeschenkerij met fairtrade koffie en thee en huisgemaakt gebak/lekkers. We 
zijn wekelijks met ongeveer 8 cliënten onder begeleiding actief in de theeschenkerij. 
Er wordt met heel veel plezier gewerkt.  
Theeschenkerij De Trog  is een onderdeel van de Keuken met Karakter en we werken daar 
ook mee samen. Sinds kort heeft de Theeschenkerij ook broodjes en soep in het aanbod. 
Eenvoudig maar fair!  
We hebben veel vaste gasten die vooral op de zondag langskomen. We ontvangen ook 
groepen die een rondleiding/expeditie starten of gedaan hebben en bij ons aan de koffie 
gaan. Het jaarlijkse uitje van een verzorgingscentrum kwam ook weer langs dit jaar. 
De Alkmaarse vierdaagse, de landgoeddag en de kunstroute geeft veel drukte in de 
theeschenkerij. Mensen weten de theeschenkerij en de kunst exposities steeds beter te 
vinden. De theeschenkerij is afgelopen jaar veranderd met de openingstijden. De Trog is op 
donderdag gesloten en is nu vrijdag en zaterdag geopend van 12.00 tot 17.00 en op zondag 
is de Trog geopend van 10.30 tot 17.00. 
 

 
 

9. Website de Buitenkans I-connect  (Leon Zorge en Andre Riteco) 

 
I-connect en Inge van Wel zijn voor de Buitenkans actief op de social media. De website en 
de nieuwsbrieven worden door Andre Riteco van I-connect verzorgd. De site wordt goed 
bezocht, er waren meer 6.500 unieke bezoekers (2018 -5000). Inge van Wel plaatst nieuws 
op Facebook en stuurt nieuws naar de dag- en  weekbladen. 
 

10. Website Landgoed Willibrordus (Inge Vellema) 

 
Alle activiteiten en organisaties die op het Landgoed plaats vinden hebben een plek op deze 
Website. Ze zijn als activiteit zichtbaar en worden doorgeleid naar eigen website. Belangrijke 
informatiefunctie op deze site voor cliënten en medewerkers is de agenda. De site wordt 
door Inge Vellema actueel gehouden. Voor technische ondersteuning wordt samengewerkt 
met het Pixo creative van Vincent Bakker die gevestigd is het Willibrordus Business Centrum. 
De site wordt goed bezocht 9900 bezoekers (2018 -8460) Aan de hand van de 
bezoekgegevens blijkt dat de site goed wordt gevonden. Opvallend is dat de site ook 
buitenlandse bezoekers heeft (8 nationaliteiten). 



 
 

 
 
 

11. Verhalenkamer Willibrordus annex VVV informatiepunt (Edith Limmen)  

 
De dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van de Verhalenkamer is een taak van de 
Stichting de Buitenkans. 
In de Verhalenkamer is informatie beschikbaar over de geschiedenis van de congregatie van 
broeders die het psychiatrisch ziekenhuis St. Willibrordus in 1927 aan de rand van het dorp 
stichtte. Informatie over de betekenis die de broeders hadden en hoe de inhoudelijke 
ontwikkeling van de psychiatrie c.q. geestelijke gezondheidszorg verliep. De geschiedenis is 
zichtbaar gemaakt op een tijdlijn. Over het verleden toont de Verhalenkamer ook een kleine 
collectie. Doelstelling van de Verhalenkamer is om de huidige behandelmogelijkheden en de 
herstelinspanningen onder de aandacht te brengen. Om over het heden te verhalen zijn vele 
middelen beschikbaar. Samen beïnvloeden ze de oordelen over de psychiatrie.  
 
Openstelling en bezoek 
Dankzij de inzet van het team van de 
Verhalenkamer kan een openstelling van 5 
dagen worden gerealiseerd. Er zijn altijd 
twee medewerkers aanwezig. 
De openingstijden zijn dinsdag t/m 
zaterdag van mei t/m sept. van 11 tot 16 
uur en 10 tot 16 uur van okt. t/m april. 
Met evenementen is de Verhalenkamer 
op de zondag geopend en op afspraak ook 
buiten de reguliere openingstijden. In 
2019  werden er 6372 bezoekers 
verwelkomd (inclusief de deelnemers aan 
expedities, maar exclusief die aan de 
weekend evenementen).  
Een mooie ontwikkeling is de toenemende 
belangstelling van de scholen voor een 

bezoek aan de Verhalenkamer.  Zo zijn er 
17 groepen leerlingen vanuit het 
voorgezet, middelbaar hoger onderwijs en 
WO op bezoek geweest.  

 
 
 
Maar ook medewerkers van GGZ NHN weten de Verhalenkamer te vinden:  we hebben 9 x 
collega’s uit binnen- en buitenland via de FIT Academy van GGZ NHN, en 10 x collega’s GGZ 
NHN intervisiegroepen mogen ontvangen. Verder zijn de aanvragen door groepen voor 
rondleidingen heel divers; zo zijn er  3x groepen geweest met medewerkers van 
Gemeente/Politie/Justitie/OM, 3 x een familiedag, en 17x een groep vanuit bedrijven en 
verenigingen. Overige bezoekers zijn oa. dagtoeristen, bezoekers aan de landgoed winkel, de 



kunstparade, de dag van de ervaringsdeskundigen en de wandelvierdaagse. 80 % van de 
groepen volgen onder begeleiding een expeditie over het Landgoed.  
Tot slot zijn er in 2019 ook 10 avonden met live herstelverhalen georganiseerd   
 
De Verhalenkamer werkt met 15 Vrijwilligers en 1 betaalde kracht (Edith Limmen, 32 uur in 
dienst bij GGZ NHN) welke tijdens de openstelling de voorkomende werkzaamheden 
verrichten. Duo’s hebben taken op zich genomen en zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Werkoverleg team : 10 maal (1x per maand).  
Voor de expedities is een aparte groep vrijwilligers actief. 
 
 
Activiteiten 
 
Herstelverhalen. 
Iedere 1e dinsdagavond van de maand wordt in samenwerking met de herstelwerkplaats 
Heiloo/Alkmaar een herstelvertelavond gehouden. Er zijn gemiddeld 25 bezoekers aanwezig 
om live het verhaal te horen. 
 
Expositie Waanzin in de wereldliteratuur.  
Meer dan 450 romans zijn aangekocht waarin psychiatrie een rol speelt. Van ieder boek is 
een uittreksel gemaakt. Er is een unieke collectie aan het ontstaan. Samenstelling en regie 
Marijn van Hoorn (oud conservator Teylersmuseum). Bezoekers kunnen tegen een borg een 
boek lenen. Boeken waar dubbele exemplaren van zijn mogen tegen een gering tarief 
verkocht worden. Aan de gevel is een boekenkast geplaatst waar boeken beschikbaar 
gesteld worden.  
 
Tijdlijn Psychiatrie 
 
De Tijdlijnen zullen worden aangevuld met 
informatie en ingesproken worden op een 
I pad. Zodat de bezoeker een tour kan 
volgen langs deze lijnen. René Keet, 
directeur van de FIT academie is de 
inhoudelijk verantwoordelijke voor de 
tijdlijn. 
Er is een ander beeldscherm gekomen met 
foto’s, de geschiedenis en info van de 
psychiatrie welke gemakkelijk te bedienen 
is voor de bezoeker. 
 
Jeugdpsychiatrie 
Per 1 januari 2018 zijn Triversum en GGZ 
NHN gefuseerd. Er is een werkgroep die 
zich bezig heeft gehouden met de verdere  
 
 

 
 
ontwikkeling/uitbreiding van de Tijdlijn. Zo 
is de kinder-/jeugdpsychiatrie toegevoegd. 

 
Opening tijdlijn jeugd 2019 
 

 



Willibrordus Draait Door 
Een meerdaags evenement die in aug/sept. op het Landgoed plaatsvond en veel bezoekers 
uit Heiloo en de regio trekken. Door de extra openstellingen van de Verhalenkamer werd 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het beleid van de omgekeerde integratie en in 
overeenstemming met het doel van de Stichting Buitenkans.  
 
VVV infopunt 
Het gastheer-/vrouwschap is een sterk punt van een VVV locatie. Niet alle toeristen 
oriënteren zich digitaal. Deskundigheid van de medewerkers is belangrijk en bepalend of 
bezoekers ambassadeur gaan worden van het Landgoed.  
 
Landgoedwinkel 
De winkel heeft een specifiek assortiment en bevordert herhaalbezoek. Er is samenwerking 
met: VVV, Imkerij Heiloo, Kaasmakerij Willibrordus, De Theeklipper, MindsZ, De Vonder 
(Esdége Reigersdael) Heyloobier, Bakkerij Bak’m en de Cultuurkoepel. Het aanbod breidt zich 
uit door souvenirs voor de toerist aan te bieden. Sinds september wordt er brood van 
Bakkerij Bak’m verkocht. En er is er een uitgebreid assortiment met informatie over 
geestelijke gezondheidszorg verkrijgbaar.  
 
 
Actualiteiten 
Het VerhalenKabinet , voorheen de Kast van Barbara is opnieuw ingericht en officieel 
geopend door wethoudster Elly Beens op de landgoeddag. Bezoekers kunnen nu een keuze 
maken uit 4 herstelverhalen van (ex)cliënten en 1 verhaal van 2 verpleegkundigen. Deze kast 
is geopend evenals de Tijdlijn Kinder/Jeugdpsychiatrie, de fresco muurschildering van het 
Landgoed en de tijdelijke expositie “Het geweten” op 26 mei tijdens de Landgoeddag/fair. 
Na de expositie “Het geweten” heeft Henk Oosterveld foto’s geëxposeerd welke gemaakt 
zijn bij GGZ NHN. Op 30 november werd de tentoonstelling geopend van Peter Arends met 
tekeningen van Angsten en Fobieën.  
 

 
Tekening Peter Arends   Officiële opening VerhalenKabinet 
 



Alle activiteiten en bijzonderheden zijn onder de site www.landgoedwillibrordus.nl 
ondergebracht. De facebookpagina en website worden door leden van het team 
Verhalenkamer onderhouden met ondersteuning van I-connect.  
10 Maal werd de Nieuwsbrief Buitenkans naar ruim 900 adressen gezonden 
Imker Nelleke Schuurman heeft in de Nieuwbrief een rubriek die gaat over het bijenleven 
door het jaar heen. 
In het magazine voor toeristen “Wat gaan we doen” (oplage 30.000) was het Landgoed met 
3 pagina’s opgenomen in 2019.  De site “Wat gaan we doen“ is gekoppeld aan de agenda 
van het Landgoed. In de Museumkrant 2019 stonden we samen met de Musea op het 
Landgoed vermeld. In 2020 zullen we weer in deze bladen staan. 
 
Financiën 
Met een bijdrage van GGZ-NHN en inkomsten uit activiteiten kan de Verhalenkamer onder 
de vlag van Stichting de Buitenkans zich verder inhoudelijk ontwikkelen. Een begin is 
gemaakt om beleid te ontwikkelen waardoor een verdienmodel voor de Verhalenkamer kan 
ontstaan. Herhaalbezoeken, sponsoring, vrijwillige bijdragen en het berekenen van kosten 
voor bijvoorbeeld expedities zijn daar onderdeel van. 
In samenwerking met I-connect is een PIN betaalsysteem in gebruik genomen. Het 
facturatieproces voor arrangementen is vastgelegd en wordt door het team uitgevoerd.  

 
 
 

12. Galerie de Buitenkans in 2019 (Nieko Erkamp) 

 
De tentoonstellingscommissie bestaande uit Trees Adrichem, Antoinette Borgman en Nieko 
Erkamp en de kunstenaars zorgen ervoor dat de galerie van betekenis is. De aandacht in de 
media is daar een bewijs van. De belangstelling om te mogen exposeren is groot. Vanaf de 
oprichting exposeerden 132 kunstenaars. De tentoonstellingscommissie heeft voor 
exposanten een wachtlijst. Regelmatig worden kunstwerken verkocht. De opening van de 
exposities zijn altijd bijzonder en worden goed bezocht. De nieuwe schilderij verlichting 
functioneert goed. De kunstwerken komen nog beter tot hun recht. 
 

 



Dit jaar exposeerden Dennis Glorie, MarieJose Jansen, Nel Huurman, Margret Heermans, 
Paapi, Dichterskring Alkmaar, Keramiekatelier Centrum 31, Adriaan Berkhout, Jan Willem 
Bregman, Niek Morsch, Geertje Harms, Lot Scheurs en Marco Peereboom. 
 
 
Ontwikkeling Museumkwartier Willibrordus  
Landgoed Willibrordus heeft binnenkort haar eigen museumkwartier. De verhalenkamer 
werkt hierin samen met het Toverlantaarn museum, het Historisch museum Heiloo en het 
Archeologisch museum Baduhenna 
 
Bestuur Stichting De Buitenkans 
 
Het bestuur van stichting De Buitenkans bestond 31 december uit 10 leden: 
Nico Adrichem (voorzitter) Jaap Lub (penningmeester, in juni Paul de Haan opgevolgd), 
Caroline Oostveen (secretaris, nieuw lid), Anita de Haan, Marijn van Hoorn, Marit Bakker 
(nieuw lid), Maria van Delft, Theo Kloosterman, Pieter Ranzijn en Dorien Kotterman . Het 
bestuur is in 2019 4 keer bij elkaar geweest. 
Het financieel verslag van Stichting De Buitenkans is apart op de web-site vermeld (www.de-
buitenkans.org). 
 
 

     
 
   
 
 


