
 Jaarverslag 2020 Stichting De Buitenkans 
 
Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Uitzonderlijke jaren zoals 2020 hopen we maar 
weinig mee te maken. De corona pandemie heeft veel leed veroorzaakt en op het moment 
van schrijven is de impact nog steeds heel groot, het leven nog lag niet terug naar 
“normaal”. Vanaf maart werd het op het Landgoed steeds stiller. Alle activiteiten van 
Maatwerk, restaurant Keuken met Karakter, de musea, Cultuurkoepel, Verhalenkamer en 
Buitenkans kwamen een aantal maal pardoes tot stilstand. Behalve dan de (klinische) 
behandeling van mensen met ernstige psychiatrische klachten. Daar zochten en vonden 
cliënten en medewerkers alternatieven voor hoe met elkaar om te gaan op 1.5 meter 
afstand. Als hart onder de riem bood de Buitenkans daarom medewerkers en cliënten, op de 
locatie Heiloo werkzaam, bloemen en rondom Koningsdag gebak aan. Dit werd mede 
mogelijk gemaakt door ondernemers uit Heiloo 
 
Door alle coronamaatregelen zijn vele mooie activiteiten doorgeschoven, uitgesteld, in een 
andere vorm doorgegaan of zelfs helemaal afgelast. In dat kader moest bijvoorbeeld de 
Verhalenkamer maanden dicht en konden de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding op 5 
mei, waaraan heel veel voorbereidingen aan vooraf waren gegaan, niet doorgaan.  
 
In dit jaarverslag kun je lezen hoe St de Buitenkans, in de lockdowns, samen met de 
vrijwilligers op een creatieve wijze allerlei mooie alternatieve activiteiten heeft kunnen 
bedenken, organiseren en uitvoeren.  Met het doel beeldvorming over de psychiatrie te 
beïnvloeden, en bij te dragen aan het beleid van omgekeerde integratie. De huidige “stilte” 
wordt gebruikt om activiteiten voor 2021 te ontwikkelen. 
Samen met het financieel overzicht legt de stichting bestuurlijke verantwoording af over 
2020  
We zijn niet ontmoedigd, gaan dapper voorwaarts en danken ieder die onze inspanningen 
ondersteunt. 
  
 

1. Schrijfcafé De Trog 2020 (Piet Bartels) 

De corona voorschriften voor het samenkomen In groepen was ook voor het schrijfcafe 
reden om langere tijd niet bij elkaar te komen. In 2020 was er een groep van deelnemers aan 
het Schrijfcafé: er waren 22 bijeenkomsten met 4-7 deelnemers. 
Er is halverwege 2020 een boekje verschenen waarin verhalen van het Schrijfcafé zijn 
gebundeld. Dit ligt nu ten verkoop bij de Verhalenkamer.  
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) 

Het collectief heeft afscheid moeten nemen van leden en partners. Er zijn ook mensen ziek 
geweest en met alle coronamaatregelen was het moeilijk om elkaar goed kunnen 
ondersteunen. In dit jaar met veel restricties hebben we elkaar maar drie keer kunnen 
ontmoeten. De vergadering in januari en een schildermiddag in februari zijn nog gewoon 
doorgegaan voor de verschillende Lock downs. 
Verder hebben we in augustus een middag samen geschilderd in de tuin van Greetje. En ook 
is er die middag veel gepraat over wat belangrijk is voor ons, waar de uitdagingen liggen en 
hoe we verder willen en kunnen gaan. 
We hadden elkaar gemist en merkten dat we de ontmoeting het belangrijkste vonden. 
De exposities hebben alle wijkcentra weer opgefleurd, ook in coronatijd. Wel zijn de 
exposities een te grote uitdaging geworden. Behalve het organiseren ervan is ook het 
daadwerkelijk inhangen van de werken een taak geworden die op maar een paar schouders 
neerkomt. 
In september zijn we dan ook begonnen met een inventarisatie van de wensen en 
mogelijkheden. Voor iedereen is het gezamenlijk schilderen het allerbelangrijkste en zijn de 
meesten van ons akkoord met het stoppen van de exposities. 
De ontmoeting, de verbinding, de gezamenlijke activiteit, daar willen we mee verder en die 
worden verder uitgewerkt wanneer de maatregelen dat toelaten. 
De week voor Kerst hebben we alle leden kunnen verblijden met een lekkere attentie, die 
zeer werd gewaardeerd. 
 

 
2. 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 bestond uit Nico Adrichem, 
Pieter Ranzijn, Dorien Kotterman en Caroline Oostveen. Het project is gestart in juni 2018 en 
eindigde in 2020. 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 werden opgezet door en met professionals met medewerking 
van vrijwilligers.  
Het plan was het Oud-Standing zomerprogramma van 2019 in een bescheidener vorm door 
te zetten naar 2020. Die activiteiten die met enthousiasme waren bezocht zouden worden 
herhaald in 2020. Zoals de schilder workshops: kruip in de huid van, de High Tea’s met 
muziek, de ommetjes over het landgoed met de golfkar en het generatiekoor, Nieuw op te 
zetten waren de vier filmmiddagen in de verhalenkamer. 

 
De High Tea was in samenwerking met het Toverlantaarn museum. Dit was zo populair dat 
er aanmeldingen kwamen voor nog 3 High Tea’s. 
Maar ook hier heeft corona roet in het eten gegooid. Door de lockdowns hebben uiteindelijk 
alleen twee ommetjes, en een High Tea doorgang kunnen vinden. Omdat deze activiteiten 
wel heel goed zijn ontvangen worden die ook, als het weer mag, in 2021 georganiseerd  
 

     
 

4. Mijn leven door de lens (Theo Kloosterman) 

De cursus “mijn leven door de lens” kon helaas vanwege de coronamaatregelen niet 
georganiseerd worden. Deze cursus zou worden gegeven in de herstelwerkplaats in Alkmaar 
op de Oude Hoeverweg door twee ervaringsdeskundigen. Het verbindende thema van de 
cursus is het bevorderen van herstel door middel van fotografie.  
 

5. Foto- & verhalenproject (Anita de Haan) 

Het jaar 2020 had het foto- en verhalenproject, heel toepasselijk, het thema Bevrijding. Er 
waren circa 60 deelnemers. De 15 foto’s op het landgoed waren Coronaproof opgesteld op 
het evenemententerrein en hebben daar een paar maanden mogen staan. Meerdere 
(ex)cliënten hebben deelgenomen aan het project en in beide categorieën hebben zij prijzen 
behaald. De winnaars (en ook vele andere kandidaten) hebben hele persoonlijke 
inzendingen gestuurd. De winnaar was Fred Brandehof met onderstaande foto. Zijn coming 
out voelde als een letterlijke bevrijding: “Dit was het jaar dat ik op 41 jarige leeftijd uit de 
kast kwam en voor het eerst ervaarde hoe vrijheid voelt als je je zelf mag zijn. Ervaren dat je 
in onze maatschappij geaccepteerd en getolereerd wordt, ook als dat betekent dat je anders 



bent dan de meerderheid. Dat ik door deze acceptatie de kans kreeg mezelf te vinden in wie 
ik nu werkelijk ben, dat is voor mij vrijheid”. 
 

 
 

6. Project Een Groene Brug (Dorien Kotterman) 

Het project een Groene Brug bestaat inmiddels al vijf 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. Ook hier heeft 
corona een aantal activiteiten in de weg gestaan. Veel is echter wel doorgegaan, al was het 
in een iets andere vorm. Er zijn ook nieuwe ideeën ontstaan, zoals wandelroutes op het 
Landgoed die digitaal te downloaden zijn, een zoekkaart voor kinderen, kleurplaat over het 
landgoed. Deze zullen in 2021 verschijnen. 
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. Voor 
deelname aan de activiteiten op NLDoet was bijzonder veel belangstelling, ook vanuit het 
bedrijfsleven. Wat het extra jammer maakte dat het moest worden afgezegd van wege de 
lockdown. Met een hele kleine groep zijn de gekochte zaden, plantjes en struiken erin gezet 
zijn de wilgen geknot. 
 
Natuurwerkdag 



Het landgoed Willibrordus werkt aan het versterken van de biodiversiteit. Tijdens de 
natuurwerkdag op 7 november heeft de groenploeg samen met scouts tussen de 10 en 12 
jaar, vrijwilligers van Bijenlint Heiloo en Groei in Bloei in estafette vorm bolletjes geplant 
langs de landgoederenroute.   

     
 Natuurwerkdag          Groentebakken Buitenhof   wilgen knotten NL Doet 
 
Border en plantenbakken “ Buitenhof" 
In mei is op bescheiden schaal gevierd dat de prachtige plantenbakken in gebruik waren 
genomen met verschillende soorten groenten. Deze groenten worden in de Buitenhof bij het 
bereiden van de maaltijden gebruikt gebruikt. 
 
Jeu de Boulebaan 
Na de aanleg van de Jeu de Boulebaan in 2018 worden de banen nu steeds dagelijks gebruikt 
door bezoekers en bewoners van het landgoed. Jeu de Boueballen zijn te leen bij de Keuken 
met karakter.  
 

           
De jeu de Boulebaan bij Keuken met Karakter Burenlunch in de fruittuin 
 
Burendag 
Burendag werd dit jaar in bescheiden vorm georganiseerd. In september hebben cliënten en 
vrijwilligers met groente en fruit thuis gerechten gemaakt en die gezellig met elkaar buiten 
opgegeten.  
 
Gezond Natuurwandelen 
Een groep van zo’n 25 buurtbewoners en bewoners van landgoed Willibrordus wandelde 



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. Door de 
aanhoudende beperkingen mbt groepsgrootte moesten deze wandelingen worden afgezegd 
en is helaas de groep nu opgeheven. 
 
Zingeving en Cultuur - Oase van rust (Theo Kloosterman) 
 

   
Het labyrint     Het gerestaureerde hoofdpad 
 
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 2020 heeft de werkgroep veel aandacht besteed aan activiteiten in het kader van het 
project: graven in het verleden en de Toekomst. Een hoogtepunt was de aanleg van een 
labyrint. De betekenis en de begeleiding geven de Oase van Rust een toegevoegde waarde. 
Daarnaast is de oase van rust opgenomen in de Sufitrail in samenwerking met de Sufitrail 
foundation.  Een zingevende wandeling 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. Ook is een start gemaakt met een 
spiritueel bomenpad. De bomen op de voormalige begraafplaats hebben ene funeraire 
symboliek zoals eeuwig leven, troost, moed. Er komen bordjes bij deze speciale bomen en 
een folder met uitleg over de symboliek.  
   

          
 
 

 
 
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.  

               
 
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.     
 
 

7. Theeschenkerij de Trog (Marit Bakker) 

Wij zijn een theeschenkerij en onderdeel van de Keuken met karakter. We begeleiden 
ongeveer 8 cliënten met werken in de theeschenkerij. 
Theeschenkerij de Trog serveert fair-trade koffie en thee en huisgemaakte gebak en 
lekkernijen. 2020 was een bijzonder jaar voor de Trog net als alle horeca. Open dicht open 
en met dichte deuren 2020 uitgegaan. In de periode dat we open waren hebben we vele 
gasten ontvangen binnen op 1,5 meter, en buiten op ons zonnige terras. 
In oktober heeft Jeanette Sprenkeling afscheid genomen van de Trog als begeleidster. Zij 
was het vaste gezicht vanaf de start. Gelukkig hebben we een nieuwe collega voor haar in de 
plaats Jolanda Buur. Ondanks de COVID 19 kijken we samen met cliënten terug op een mooi 
2020 
 

 
 

8. Website de Buitenkans, social media en I-connect  (Inge Vellema) 

 
I-connect verzorgt de technische ondersteuning van de site www.de-Buitenkans.org  en 
www.verhalenkamerwillibrordus.nl.  
De website van St. De Buitenkans en de nieuwsbrieven worden door Andre Riteco van I-
connect verzorgd. De site wordt goed bezocht, er waren meer 6.721 unieke bezoekers 
tegen in 6.500 in 2019. Het aantal unieke bezoekers van de  Verhalenkamer was 2.156 
tegen 2.089 in 2019. 
I-connect en Inge Vellema zijn voor de Buitenkans actief op de social media. Inge Vellema 
plaatst nieuws op Facebook en stuurt nieuws naar de dag- en weekbladen. 
Inge en Margreet zorgen er met I connect voor dat de sites actueel blijven. 
 I- connect verzorgt daarnaast de software voor de kassa, installatie VerhalenKabinet en 
de audio van de tijdlijn. Door Covid werden slechts 7 Nieuwsbrieven verzonden en 7 



nieuwsfeiten geplaatst. Het actueel houden van de sites en posten op social media vergt 
veel tijd en coördinatie. Besloten is voor de periode van 1 jaar Inge toe te voegen als PR 
adviseur van het bestuur.  

 
 

9. Website Landgoed Willibrordus (Inge Vellema) 

Alle activiteiten op het Landgoed staan op de website www.landgoedwillibrordus.nl. 
Technisch wordt deze site onderhouden door Vincent Bakker ondernemer in het 
Willibrordus Business Centrum  (WBC). Hij ondersteunt teamlid Inge Vellema die de site 
actueel houdt. Er waren 8.087 (2019 9.910)  unieke bezoekers 

.  
 

 
10. 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 fantasische  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. In  mei t/m september van 10 tot 16.00 uur en 
van oktober t/m april van 11 tot  16.00 uur. Met evenementen is de Verhalenkamer op de 
zondag geopend en op afspraak ook buiten de reguliere openingstijden. Er is in 2020 ook 
een proef gedaan om een aantal keren op zondag van 12.00 tot 16.00 open te zijn 

 



Openstelling en sluiting was door Covid herhaaldelijk aan de orde. Het aantal bezoekers nam 
hierdoor fors af. Zo was de Verhalenkamer gesloten van 13-03 t/m 08-06, 14-10 t/m 04-11 
en van 14-12 t/m 31-12. Arrangementen werden geannuleerd en excursies vonden 
nauwelijks plaats.   
 
Activiteiten 
Herstelverhalen  
Er hebben door de corona sluitingen maar twee herstelverhalen “live” georganiseerd 
kunnen worden door herstelwerkplaats Alkmaar. Namelijk In januari en februari, met beide 
ongeveer keren 14 bezoekers 
 
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. In 2021 gaan we samen met Bibliotheek Kennemerwaard onderzoeken hoe 
we deze boeken meer onder de aandacht kunnen brengen.  
 
Tijdlijn Psychiatrie 
Er is een audiotour gemaakt voor bezoekers langs de tijdlijn psychiatrie. De  
geluidsfragmenten zijn geschreven en ingesproken door René Keet, directeur van de FIT 
academie, de inhoudelijk verantwoordelijke voor de tijdlijn. 
 
Verandering entree 
De entree/pui van de Vehalenkamer, liggend aan het toegang pad van het goed bezochte 
restaurant Keuken met Karkater, was een onopvallende. Op advies van museoloog werd een 
nieuw uiterlijk ontworpen en aangebracht. De veel kleurige entree trekt nu de aandacht en 
kan niet meer zonder te kijken voorbij gelopen worden. Dank aan de ontwerper Peter 
Klumpenaar. 
 
Landgoedwinkel annex VVV. 
Het assortiment van de Landgoedwinkel omvat toenemend bijzondere producten. Sommige 
zijn op het landgoed gemaakt, bij andere zorginstellingen of geleverd door ondernemers uit 
Heiloo zoals kaas, thee, honing, bier, ansichtkaarten, boeken en producten van de bakkerijen 
Bak’m en Fermento.  Artikelen voor dagrecreanten zoals VVV pasjes, PWN duinkaarten, 
fiets- en wandelkaarten en hebbedingetjes zoals sleutelhangers en klein spul van MindsZ 
vinden aftrek. Voor concerten in de Cultuurkoepel wordt ticketservice geleverd voor 
bezoekers die niet online willen bestellen 
 
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.  

 
 

11. Galerie de Buitenkans in 2019 (Nieko Erkamp) 

Overzicht tentoonstellingen van galerie de Buitenkans in de Trog in 2020. 
Helaas hebben door de coronacrisis slechts 2 tentoonstellingen met tussenpozen kunnen 
plaats vinden. De tentoonstelling vanaf 2 september werd kort daarna afgebroken. Zodra de 
Trog weer wordt geopend wordt hij nog 2 maanden voortgezet. 
 
Tentoonstelling  van 6 maart 2019  t/m  29 maart 2020 in de Trog te Heiloo 
 
Fotoclub HAF  

Ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum hebben 28 fotografen 
gewerkt aan een negenluik. 9 foto’s die bij elkaar horen of elkaar 
opvolgen en samen een verhaal vertellen Er zijn 3 thema’s. Vierkant, 
cirkel en driehoek in zwart-wit. Kleur en vorm zijn bepaald maar de 
inhoud (dat wat gefotografeerd wordt) is vrij. Kleur volgens de 
kleurenleer van Johannes Itten. Kleur bepaald maar vorm en inhoud 
zijn vrij. De Tijd bijvoorbeeld: de klok, van kind naar senior. Alleen de 

inhoud is bepaald 
Glenn Kruup 

Glenn Kruup (1991) na zijn grafische opleiding kwam Glenn tot de 
ontdekking, dat commercieel denken helemaal niet zijn roeping is. 
Veel liever brengt hij een ode aan de natuur. Niet vreemd dat hij 
sinds 2015 met de oer elementen, klei, water, vuur, en oxide 
werkt. Dieren zijn regelmatig het  thema van boetseren. 

Inge Vellema 
Inge Vellema (1989), is geboren in Alkmaar. In 2019 is zij 
afgestudeerd aan de fotovakschool in Amsterdam. Dit is haar eerste 
expositie sinds haar afstudeerproject. Bij het maken van haar werk 
kijkt Inge vol bewondering naar de wereld om zich heen. Het is een 
uitdaging om de schoonheid te zien in alle objecten, vormen en 
kleuren die ze tegenkomt.  Ze maakt graag gebruik van 
bewegingsonscherpte, waardoor er abstracte beelden ontstaan. 
Hiermee wil ze de kijker de kans geven om een eigen interpretatie 
te geven aan de beelden 
 

Jeroen Gramberg 
Jeroen Gramberg (1956) woonachtig in Amsterdam maakt keramiek naar 
eigen ontwerp. 
Met zijn voorliefde voor esthetiek heeft Gramberg tijdens zijn werk als 
huisschilder en grafisch ontwerper veel te maken gehad met vorm en 
kleur. In zijn huidige keramiek vindt dit zijn weg.  Hij begon met 



gebruiksvoorwerpen, zoals: vazen en schalen. Echter door de jaren heen zijn de werken 
meer objecten op zich geworden. 
 
 
Gerja Glas 

Gerja Glas (1963) werkt op de 
keramiekwerkplaats van Anders Bekeken in 
Castricum. Gerja maakt vaak dieren met  
menselijke trekjes. Een huis bevolkt door 
muizen of een taart waar de muizen op 
dansen. Op deze manier met haar handen 
en fantasie werken, geeft Gerja energie. 
Toeschouwers krijgen van het werk 
onherroepelijk, een glimlach op hun 

gezicht. 
 
 
Tentoonstelling  van 4 september 2020  t/m  einddatum onbekend 
 
Annemarie Jong  

Annemarie Jong (1983) uit Tuitjenhorn gaat 
avontuurlijk het leven aan. Na een reis naar 
Australië, gaat ze studeren aan de Hoge 
Hotelschool in Maastricht.  Op een gegeven 
moment begint Annemarie met een nieuwe 
uitdaging: creëren van glazen schalen. Hiermee 
hoopt ze andere mensen te inspireren. 
 
 
 

 
 
Moniek Bliek 

Moniek Bliek (1966) is arabist. 
Haar bron van inspiratie voor haar metaforische werken 
zijn de ervaringen tijdens haar vele rondzwervingen in 
de Arabische wereld en de latere kennis van de mystiek. 
Zij geeft workshops en inspireert de mensen om vorm te 
geven aan de fantasie. 
 
 
 
 

 
André Bergmans 
 André Bergmans (1953) uit Heiloo is als fotograaf autodidact. Zijn manier van werken is 
steeds  projectmatig en thematisch en er wordt zelden gezocht naar het ‘technisch perfecte’ 



losse beeld. fotografie ‘over iets’ in plaats van fotografie ‘van iets’. In dit bevrijdingsjaar laat 
hij werk zien dat op een of andere manier gerelateerd is aan oorlog en vrijheid.  
 
Museumkwartierheiloo. 
Het archeologie museum Baduhenna,  Historische Vereniging Heiloo en het Toverlantaarn 
museum zijn gevestigd in het WBC. Samen met de Verhalenkamer presenteren ze zich in 
diverse media zich als Museumkwartier. Er is regelmatig overleg over afstemming van 
activiteiten, tijden van openstelling en presenteren. Als de samenwerking concreter wordt 
zal het initiatief gestart worden naar fondsen met de vraag of deze bereid zijn het 
Museumkwartier projectmatig te steunen. In het magazine: Wat gaan we doen, Kunst-
Museumkrant en de site Natuurlijk Heiloo werd als museumkwartier geadverteerd. Het 
aantal “unieke” bezoekers op de site van Wat gaan we doen geeft voldoende interesse aan 
voor het Museumkwartier. Ten gevolge van Covid waren de musea langere periode gesloten 
waardoor exposities en voorstellingen geen door gang vinden.   
 
Bestuur Stichting De Buitenkans 
 
In 20202 heeft voorzitter en oprichter van Stichting De Buitenkans Nico Adrichem na 10 jaar 
het voorzitterschap overgedragen aan Dorien Kotterman. Nico heeft zich enorm ingezet op 
het gebied van de omgekeerde integratie, het oprichten van St.De Buitenkans, de 
herbestemming van onder andere de kapel van voormalige stichting St Willibrordus om 
maar een kleine greep te doen uit zijn erfenis. Op 3 november vorig jaar werd dit beloond en 
bekroond met een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

 
 
Het bestuur van stichting De Buitenkans bestond 31 december uit 9 leden: 
Dorien Koterman (voorzitter, per 15 februari 2020 ) Jaap Lub (penningmeester), Anita de 
Haan, Marijn van Hoorn, Marit Bakker, Maria van Delft, Theo Kloosterman, Pieter Ranzijn en 
Nico Adrichem. Het bestuur is in 2020 3 keer bij elkaar geweest. 
Het financieel verslag van Stichting De Buitenkans is apart op de web-site vermeld (www.de-
buitenkans.org). Dit verslag en het financiële verslag werd vastgesteld in de 
bestuursvergadering van 12 april 2021. 
 



 

     


