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 Jaarverslag 2021 Stichting de Buitenkans 
 
 
In het vorige jaarverslag stond te lezen: “uitzonderlijke jaren zoals 2020 hopen we maar 
weinig mee te maken”. Helaas bleek 2021 nog zo’n uitzonderlijk jaar. Waar de corona 
pandemie een enorme impact had op de maatschappij en het leven beslist nog niet was 
teruggekeerd naar “normaal”. Ook nu hadden we te maken met lock-downs waarmee alle 
activiteiten van Maatwerk, restaurant Keuken met Karakter, de musea, Cultuurkoepel, 
Verhalenkamer en de Buitenkans wederom een aantal maal tot stilstand kwamen.  
In dit jaarverslag kun je lezen hoe Stichting 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.  
In de relatieve  “stille” perioden zijn bijvoorbeeld de landgoedlessen voor basisscholen 
ontwikkeld voor hun bezoek aan het landgoed in 2022. 
In 2021 hebben door de vele lockdowns ook een aantal vrijwilligers afscheid genomen van 
de Verhalenkamer. In samenwerking met de andere musea van het museumkwartier zijn we 
dan ook aan de slag gegaan met het werven van nieuwe vrijwilligers die het doel van 
Stichting de Buitenkans omarmen. 
Samen met het financieel overzicht legt de stichting in dit jaarverslag bestuurlijke 
verantwoording af over 2021.  
We gaan met frisse moed en mooie nieuwe activiteiten 2022 in en danken ieder die onze 
inspanningen ondersteunt. 
  
Doelstelling Stichting de Buitenkans 
Stichting de Buitenkans, verder te noemen de Buitenkans, heeft als doel: 
1. De-stigmatiseren van de psychiatrie 
2. Bevordering van het herstel van mensen met een psychiatrische handicap en het 
betrekken van familieleden en mantelzorgers daarbij 
 
 
Verslag van de activiteiten van 2021 
 

1. Schrijfcafé De Trog 2021 (Piet Bartels) 

Wie schrijft die blijft! 
Schrijven biedt gelegenheid om jezelf te ontplooien en je verbeelding verder te prikkelen 
en te ontwikkelen. Schrijven kan zelfs uitmonden in een boeiende ontdekkingstocht. 
Het jaar 2021 stond nadrukkelijk in het teken van de lockdown periodes en maatregelen 
om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 
Ondanks de beperkingen vanwege de pandemie was er steeds een enthousiaste groep 
van deelnemers aan het Schrijfcafé: er waren 12 bijeenkomsten met 5-10 deelnemers. 
Het werven van deelnemers blijft een actueel thema dat de nodige aandacht vereist. 
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Wat ons betreft gebeurt de werving met actieve support van de GGZ-organisatie via 
ervaringsdeskundigen, door mond-tot-mond reclame en via berichten in de lokale pers. 
We hebben voor PR-doeleinden een fraaie informatiefolder vervaardigd die aan 
geïnteresseerden wordt aangeboden. 

 
 

 
2. Activiteiten KC Samen Sterk (Maria van Delft & Ruard Janssen) 

Dit was het jaar van het Afscheid van Kunst Collectief Samen Sterk. 
 
Ook dit jaar moesten we weer van twee leden afscheid nemen; Dirk Bakker en Gea van 
Moorsel zijn beiden overleden. 
Ook de algemene conditie van de verschillende leden is achteruitgegaan. 
We zijn in de zomer nog een heerlijke middag op de volkstuin van Dirk Boerman 
geweest; hebben genoten van zijn gastvrijheid en inspirerende rondleiding over het pad 
door zijn aangelegde verzameling bijzondere planten. 
Toen hebben we ook besloten om met een mooie dag afscheid te nemen van het 
collectief. 
 
Het kunstcollectief Samen Sterk houdt op te bestaan. 
Door onze leeftijd en de daarbij behorende perikelen is het te ingewikkeld geworden om 
ons collectief in stand te houden. Natuurlijk is dat verdrietig en wat hebben we een 
mooie jaren gehad. 
De schildermiddagen, de vergaderingen, de uitjes en natuurlijk alle individuele en 
gezamenlijke exposities. 
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We hebben nog één keer samen koffie gedronken, natuurlijk met lekker gebak; 
geschilderd, ieder weer op zijn eigen manier; genoten van een Langedijker lunch en 
bezoek aan het museum en afgesloten met een borrel en een bitterbal. 
Dat was dus een actieve dag, maar vooral was het een gezellige dag met een lach en ook 
een traan.  
Er werden veel herinneringen gedeeld; heel mooie maar ook verdrietige.. 
We benoemden enkele leden die ons ontvallen waren en deelden anekdotes over hen. 
Aan het eind van de dag hebben we getoost, op ons als KunstCollectief Samen Sterk, op 
alle mooie dingen die we hebben gedeeld. 
Met dank aan Stichting de Buitenkans die dit voor ons mogelijk maakte. 
 

Maria van Delft 
Ruard Janssen 
 
 
 

4. Foto- & verhalenproject (Anita de Haan) 

In 2021 was het thema van het foto- en verhalenproject “Kleur in de samenleving”. Er waren 
circa 60 deelnemers aan de fotowedstrijd. Het verhalenproject kon dit jaar niet doorgaan 
omdat  de schrijversgroep niet bij elkaar kon komen vanwege de Covid-maatregelen. De 17 
foto’s op het landgoed waren Coronaproof opgesteld op het evenemententerrein en hebben 
daar een paar maanden mogen staan. De eerste prijs ging naar Andre Bergmans: “Een stuk 
gebroken glas splitst het licht in veel kleur en intensiteit. Moeten wij ook eens doen als we 
naar mensen kijken…” 
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5. Programma Een Groene Brug (Dorien Kotterman) 

Het programma een Groene Brug dat in 2021 6 jaar bestond, is een samenwerking tussen 
Stichting De Buitenkans, GGZ NHN en Vereniging Groei en Bloei 
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. De nieuwe ideeën die in 2020 zijn ontstaan, zoals wandelroutes op 
het Landgoed die digitaal te downloaden zijn, een luisterpaal zijn verder uitgewerkt en 
beschikbaar cq geplaatst op het landgoed. 
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 heeft de tuin weer nieuwe planten 
gekregen.  
 
Fruittuin 
Deze meewerktuin heeft naast vele fruitsoorten ook kruiden-, groente- en bloembakken. 
Met vrijwilligers, cliënten wordt deze “meewerk”tuin gezamenlijk onderhouden. NL Doet is 
dit jaar gelukkig wel doorgegaan met een aantal mensen van het bedrijfsleven, een groepje 
cliënten en vrijwilligers. Er is o.a. een ombouw gemaakt voor het waterpunt en er zijn heel 
veel groentes en kruiden gezaaid en geplant.  

 
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 
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jaar, vrijwilligers van Bijenlint Heiloo en Groei in Bloei blauw bloeiende bolletjes geplant op 
de Oase van Rust, de voormalige begraafplaats van de St willibrordusstichting. Dit ter ere 
van de oprichters van de stichting: de broeders van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes. Maria, 
hun beschermheilige draagt altijd blauwe kleding.      

 
 
 
Border en plantenbakken “ Olvendijk”" 
In mei zijn plantenbakken gebouwd bij de afdeling acute opname voor verschillende soorten 
groenten en bloemen. Deze bakken worden gezamenlijk onderhouden door medewerkers 
en cliënten. 
 
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 Boule ballen zijn te leen bij de Keuken 
met Karakter.  
 

 
 Burenlunch in de fruittuin en theeschenkerij de Trog 
 
Burendag 
Burendag werd dit jaar in zijn originele vorm georganiseerd. In september hebben cliënten 
en vrijwilligers met groente en fruit uit de meewerktuin gerechten gemaakt en die gezellig 
met elkaar in Theeschenkerij de Trog opgegeten.  
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Zingeving en Cultuur - Oase van rust (Theo Kloosterman) 
 

   
Het labyrint     Bomenbordjes 
 
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 2021 heeft de werkgroep veel aandacht besteed aan activiteiten in het kader van het 
project: graven in het verleden en de Toekomst. Er is een bomenfolder ontwikkeld met 
daarin de funeraire symboliek van de bomen zoals eeuwig leven, troost, moed. Er zijn ook 
bordjes bij deze speciale bomen geplaatst met uitleg over de symboliek. Tot slot hebben de 
vrijwilligers een opleiding gevolgd om bezoekers aan de Oase van Rust te kunnen begeleiden 
bij het lopen van het labyrint. Door corona kon de geplande openingsceremonie helaas niet 
plaatsvinden. Deze is nu verplaatst naar 2022. 
 
   

          
 
 

6. 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 
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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. 2021 was een bijzonder jaar voor de Trog net als alle horeca. Open dicht open 
en met dichte deuren 2021 uitgegaan. In de periode dat we open waren hebben we vele 
gasten ontvangen binnen op 1,5 meter en buiten op ons zonnige terras. 
 

 
 

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 de Buitenkans en de nieuwsbrieven worden door Andre Riteco van I-
connect verzorgd. De site wordt goed bezocht. Er waren ondanks de sluitingen 4.598  
unieke bezoekers tegen in 6.721 in 2019. Het aantal unieke bezoekers van de 
Verhalenkamer was 2.706 tegen 2.156 in 2020. 
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. 
I-connect verzorgt 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.  

 
      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.  
 

 
10. Museumkwartier Heiloo 
Afgelopen jaar werd de samenwerking met de Historische Vereniging Heiloo, 
Archeologisch museum Baduhenna en het Toverlantaarnmuseum geïntensiveerd. 
Dankzij een financiële ondersteuning vanuit het Corona herstelfonds van gemeente 
Heiloo is er een logo voor het Museumkwartier ontworpen en is de website 
Museumkwartier Heiloo gebouwd met een koppeling met andere sociale media. Op de 
site wordt onder andere een bezoek aan een van de musea gepromoot, maar ook 
(groeps) arrangementen die gereserveerd kunnen worden bij de Verhalenkamer. Het 
komende jaar wordt gestreefd naar een harmonisering de van de openstellingstijden. 
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Om dat te kunnen realiseren zijn onder andere meer vrijwilligers nodig.  Met behulp van 
het Corona herstelfonds is daarom een campagne gestart voor het werven van 
vrijwilligers.   
 
 

 
 

.  

 
 

11. Verhalenkamer Willibrordus annex VVV informatiepunt (Edith Limmen)  
 
Verhalenkamer Willibrordus/VVV infopunt Heiloo 
 
De dagelijkse gang van zaken en de ontwikkeling van de Verhalenkamer is een taak van 
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. 
 
Doelstelling van de Verhalenkamer is om de huidige behandelmogelijkheden en de 
herstelinspanningen onder de aandacht te brengen. De geschiedenis is zichtbaar gemaakt op 
een tijdlijn. De informatie kan nu via een QR code scan beluisterd worden. Over het verleden 
toont de Verhalenkamer ook een kleine collectie in vitrinekasten en is er 
documentatiemateriaal over aanwezig. Er is divers beeldmateriaal met herstelverhalen van 
(ex)cliënten en dit jaar vonden de herstelverhalen digitaal plaats. Op deze manieren worden 
de oordelen over de psychiatrie beïnvloed.  
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Er is een permanente boekexpositie “Waanzin in de wereldliteratuur”. Deze expositie is van 
550 naar 600 boeken in de boekenkast uitgebreid waarvan ruim 450 in catalogus. Met name 
de romans gerelateerd aan Kinder-/Jeugdpsychiatrie en recente vakpublicatie op dit gebied 
zijn erbij gekomen. Dit is in het kader van de expositie Kinder-/Jeugdpsychiatrie. Deze 
expositie is niet officieel geopend maar zal in 2022 officieel gesloten worden.  
 

                                          O 
 
Er is een aanvraag van de basisscholen Heiloo binnengekomen voor een cultuur/natuur 
excursie op het Landgoed. Archeologisch Museum Baduhenna en Stichting de Buitenkans 
hebben een mooi educatief programma samen kunnen stellen. Voorjaar 2022 kunnen we de 
leerlingen ontvangen.  
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Openstelling en bezoek 
Dankzij de inzet van het team van de Verhalenkamer kan de openstelling gerealiseerd 
worden. Er zijn altijd 2 medewerkers aanwezig. De openingstijden van de Verhalenkamer zijn 
van mei t/m september van 10.00 tot 16.00 uur en van oktober t/m april van 11.00 tot 16.00 
uur. Tijdens evenementen en op afspraak was de Verhalenkamer geopend buiten de 
reguliere openingstijden. 
Het aantal bezoekers lag dit jaar beduidend lager in vergelijking met voorgaande jaren 
omdat we te maken hadden met maatregelen Covid-19 (corona). Hierdoor waren we voor 
een lange aaneengesloten periode gesloten: van 01-01 t/m 24-05-2021. Totaal aantal 
bezoekers: 2157 inclusief 18x een groep: Horizon College, GGZ NHN, bedrijven, verenigingen 
en families. 
 
Landgoedwinkel/VVV 
 
Het is jammer dat de Kaasmakerij op het Landgoed gesloten is, regelmatig is er nog vraag 
naar de kaasjes. De verkoop van de zuivelproducten van de Klompenhoeve, als vervanger 
van de eigen kaasmakerij viel tegen.  
In november en december zijn een behoorlijk aantal kerstartikelen verkocht. Zoals kaarsen 
van de Vonder (Esdége Reigersdaal), producten van Scorlewald en producten ingekocht bij 
ondernemers. 
De periode dat de Verhalenkamer geopend was, kwamen er voornamelijk binnenlandse 
toeristen voor fiets-wandelkaarten en informatie over de omgeving. 
 
De kaartverkoop Cultuurkoepel was aanmerkelijk minder doordat vele concerten en 
voorstellingen geannuleerd waren. 
 
 

4. Galerie de Buitenkans in 2019 (Nieko Erkamp) 

Vanwege corona waren er slechts twee exposities omdat de Trog een deel van 
het jaar gesloten was 

 
Kees Jansen  

Schilderen is en was  voor Kees  Jansen (1944) de plek waar hij het 
meeste zichzelf kan en kon zijn. D.w.z. eigenwijs, ongebonden, zelf 
uitzoeken.  Nooit les gehad, gewoon kwastjes en verf kopen;  
plankje schuren  en beginnen.  Eigen kompas ontdekken en 
volgen: veel kleur;  niet voor de hand liggende onderwerpen;  een 
grapje; dingen die mooi zijn of iets symboliseren:  een truttig 
lampje; auto- of scheepswrakken, stofzuigers; leegte; stilte. Vele 
mislukkingen en frustraties onderweg, maar een levensgebied 
geworden dat Kees nog steeds gelukkig kan maken. 
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Margriet de Vries 
 
Margriet de Vries heeft een opleiding goud en zilversmid gevolgd en ook 
een creatieve opleiding voor bezigheidstherapie. Daarna werkte zij 2 jaar 
creatief  bij C&A als etaleuse en vertrok daarna naar Sicilië. Margriet is 
daar zelfstandig etaleuse geweest en heeft een eigen restaurant gehad, 
waar zij  ook haar creativiteit in kwijt kon. Zij heeft tekenles gegeven aan 
een modevakschool. Margriet is van kleins af aan altijd bezig met 
vormen en kleur. Ze zag overal gezichten in en kon goed tekenen. 
Voordat zij naar het buitenland vertrok mocht zij naar de kunstacademie 
maar de liefde trok harder! 
Terug in Nederland pakt Margriet het creatieve weer op en begint te 
schilderen. Zij is autodidactisch en al gaande weg geeft zij zichzelf meer 
vrijheid. Zij schildert vanuit intuïtie, spuit verf op het doek en ziet daarna 
wat zij er uit kan halen. Elk schilderij is voor haar een verrassing. Zij is 
spiritueel. Er komt dus veel symboliek voor in haar schilderijen. Veel van 
haar schilderijen kun je draaien en dan ziet men weer andere 
dingen. Margriet schildert vanuit de overtuiging dat we allemaal 
verbonden zijn en dat het één niet bestaat zonder het andere. Alles is 
energie. 
 

Frans Klous 
Frans Klous (1947) is architect, komt uit Haarlem en heeft 
daar een eigen architectenbureau gehad.Hij verzamelt, 
samen met zijn vrouw, al vele jaren keramiek. Na zijn 
pensionering heeft hij zichzelf op het zelf maken van 
keramiek gestort. Gedurende de laatste 10 jaar heeft hij 
veel geheimen van het keramiek maken leren kennen. 
Frans maakt veel zelf ontworpen gebouwtjes 
(fantasiehuizen, silo’s, fabrieken, kerken, ovens, pakhuizen 
e.d.). Daarnaast zijn diverse geometrische vormen een 

terugkerend thema. Tevens zijn schalen en vazen, in verschillende groottes en 
vormen, een dankbaar maakproces. Veel van de objecten worden gemaakt in een 
witte of rode klei en worden gebakken in een elektrische oven. De laatste 2 jaar 
maakt Frans ook veel werk  in de Raku-techniek. Deze bijzondere techniek geeft door 
forse afkoeling, na de stook in de gasoven, ontstaat er een craquelé in de 
glazuurlaag. De vlammen van houtsnippers, waar het object in wordt gezet, geven  
het glazuur vaak een bijzondere kleurzweem. Door de rook van het vuur wordt, waar 
geen glazuur zit, de witte klei zwart. Deze objecten krijgen hierdoor een bijzonder en 
karakteristiek uiterlijk. 
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Glaskunst - Atelier Ethel Lays   

’Schilderen met glas’’ Gesmolten glas en emaille op art glass 
paneel.  
Autodidact, intuïtief en expressief. Laskunst is al meer dan 30 
jaar de passie van Ethel. Inspiratie vindt zij in de omgeving van 
Bergen: duinlandschappen, strand en zee en kleurrijke 
bloemenbermen langs wandelroutes. Als ingenieur vindt Ethel 
het belangrijk ook technische kennis in het maken van haar 
kunstwerken te betrekken. Ook produceert zij zelf haar 
glasverf en emaille. Daardoor kan zij meer bereiken met het 

materiaal glas en is het mogelijk om duurzaam te werken. Daarnaast werkt Ethel 
voortdurend aan haar ontwikkeling als kunstenaar en werkt zij ook met keramiek en 
metaal (smeden). Ook edelsmeden, schilderen (olieverf) en textiele werkvormen 
vindt zij inspirerend om mee bezig te zijn. Haar glaswerk kenmerkt zich door het 
ruwe, aardse uiterlijk. Verfijnde, fragiele details op een verweerde ondergrond. 
Glanzende elementen op een reliëf van gebroken glas scherfjes. Vanuit een 
voorstudie schetst zij een ontwerp op een glasplaat. Vervolgens wordt dit in 
verschillende lagen ingevuld met gesmolten glas, emaille en pigmenten. De stukjes 
glas worden stukje voor stukje op het werk gelegd en verschoven totdat het beeld 
beweging en leven uitstraalt.  

 
Trees Adrichem  

Trees Adrichem uit Heiloo gebruikt vaak materialen als zand 
en zelfs zaagsel, om de huid van haar werken een organisch 
uiterlijk te geven. De penseelstreek is expressief en fors; 
vorm is meestal ondergeschikt aan  kleur en vaak subtiele 
lijnen. Haar werk is abstract, met af en toe associaties naar 
figuratieve vormen. Haar werk wordt beschreven als 
sfeervol, suggestief, open van karakter, ruimtelijk en 
expressief. Met weinig middelen zoals vaak beperkt 
kleurgebruik, veel willen oproepen, zodat de kijker het 
verhaal op zijn eigen manier kan invullen. Trees tekent en 
schildert al vele jaren; in 1999 won zij de “Talens Talent Palet 
prijs”. Zij heeft de basisopleiding aan de Ruud Wackers 
academie gevolgd. Zij heeft zich verder ontwikkeld met 

begeleiding van Mary Koekenbier, Jessica Keppel, Ruud Lans en Eric Beets. Maar ver 
daarvoor zette zij al de eerste lijnen op papier. Trees heeft als lerares 40 jaar kinderen bij het 
tekenen en schilderen begeleid. 
 

Eike Klous 
Eike Klous uit Haarlem maakt quilts. Een quilt bestaat uit 3 lagen. Een toplaag, een 
tussenvulling en een achterkant. Die 3 lagen met elkaar verbinden heet quilten. 
Vroeger werden op deze manier veel dekens of spreien gemaakt.  Tegenwoordig kan 
er van alles gebeuren met die toplaag.  Van Traditionele  tot Art Quilts. In 1990 komt 
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Eike voor het eerst in aanraking met het patchwork en 
quilten.  Sinds die tijd heeft zij van diverse kunstenaressen 
vele cursussen en workshops gevolgd.  Nadat zij de 
basistechnieken goed in de vingers heeft is Eike al snel van 
het traditionele pad afgegaan. En nu maakt zij dus Art 
Quilts. Inmiddels kent zij vele materialen en borduur, 
appliqueer, verf, stempel, krimp of smelt zij stof. Ook werkt 
Eike nu veel meer met de naaimachine. Het resultaat is hier 
te zien. Haar inspiratie ontstaat volkomen gevoelsmatig. Zij 
valt op een schilderij of plaatje in een of ander museum of 
gewoon uit de krant of zo. Die indrukken worden uitgewerkt 
in Art Quilts. 

 
 
 
Bestuur Stichting De Buitenkans 
 
Het bestuur van stichting De Buitenkans bestond 31 december uit 9 leden: 
Dorien Kotterman (voorzitter), Jaap Lub (penningmeester), Nico Adrichem (secretaris), Anita 
de Haan, Marijn van Hoorn, Marit Bakker, Maria van Delft, Theo Kloosterman, Pieter Ranzijn 
en Dorien Kotterman. Het bestuur is in 2020 drie keer bij elkaar geweest. Alle bestuursleden 
zijn onbezoldigd. 
Het financieel verslag van Stichting De Buitenkans is apart op de website vermeld (www.de-
buitenkans.org). 
De hoofdlijnen van het beleid van Stichting de Buitenkans zijn verwoord in het beleidsplan 
2020-2023. Deze is net als het financieel verslag op de website van Stichting de Buitenkans 
te vinden. 
 
Contactgegevens Stichting de Buitenkans 
E-mailadres: info@de-buitenkans.org  
Web-site: www.de-buitenkans.org 
 

     


