
JAARVERSLAG 2018



INHOUDSOPGAVE

Inleiding                 3 - 4
Cursussen en workshops in vrije tijd              5 - 6
Aanbod jeugd                7 - 8
Workshops speciale gelegenheden             9 - 10
Primair Onderwijs & Wherelant-ateliers            11 - 12
Primair Onderwijs & kunsteducatie             13 - 14
Naschoolse activiteiten               15 - 16
Voortgezet onderwijs               17 - 18
Kunstwerkt! Inloopatelier, Coachingsatelier & Theatergroep Kunstwerkt!       19 - 20
Senioren - Kunstgenoten in beweging            21 - 22
Senioren - Atelier voor Twee              23 - 24
Aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking          25 - 26
Project Welkom bij Prinsenstichting             27 - 28
Project Flamenco Inclusivo              29 - 30
Het kunstatelier van Stichting Odion             31 - 32
Art for You - Express yourself              33 - 34
Pret in Purmerend                35 - 36 
PurVak                 37 - 38 
Vrijwilligers                 39 - 40
Leden Raad van Toezicht, medewerkers Wherelant en vrijwilligers        41 - 42
Samenwerkingspartners               43 - 44
Financieel overzicht               45 - 46



Laatst vroeg iemand aan mij: “Joe lang moet jij nog werken?” Moeten?! Voor mij is werken bij Cultuurhuis Wherelant geen moeten maar mogen! Ik vind het 
werken hier heel fijn en ik word daar blij en energiek van. 

“Werken?” vragen mijn dochters als ze met mij naar de voorstellingen van Flexibel, onze theatergroep voor mensen met een verstandelijke beperking, 
komen kijken. “Dat noem je toch geen werken? Dit is alleen maar heel leuk wat je doet, mam!” Inderdaad, met veel blijdschap werk ik inmiddels 11 jaar bij 
Cultuurhuis Wherelant. 

Blij omdat ik met een heel deskundig en betrokken staf- en docententeam werk.
Blij omdat we voortdurend veel mooie projecten initiëren en uitvoeren en we veel verschillende doelgroepen met Kunst en Cultuur in aanraking brengen.
Blij dat we een mooie samenwerking hebben met de gemeente en veel andere samenwerkingspartners. 
Blij dat we met dit jaarverslag ons verhaal (behalve de cijfers, getallen en woorden) ook mooi in beeld kunnen brengen.
 
Kijk hier op de foto hoe ik met liefde omringd word: een blije vrouw! 

José van den Hurk 
Directeur bestuurder

INLEIDING JAARVERSLAG 2018
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CULTUURHUIS WHERELANT
Een overzicht van onze activiteiten in Purmerend

CURSUSSEN & WORKSHOPS
Aanbod vrije tijd voor volwasse-
nen, kinderen en voor mensen 
met een verstandelijke beperking

ONDERWIJS
Primair en voortgezet onderwijs, 
binnenschoolse en naschoolse 
activiteiten, speciaal onderwijs, 
Wherelant-ateliers

SPECIALE DOELGROEPEN
Mensen met een psychiatrische 
achtergrond, (kwetsbare) senio-
ren, mensen met een verstande-
lijke beperking, LHBTI jongeren

PROJECTEN
Flamenco Biënnale, Welkom bij 
Prinsenstichting, Pret in Pur-
merend, PurVak, workshops en 
teamuitjes voor bedrijvenDe waarde van kunst zetten wij in als middel bij maatschappelijke 

thema’s als eenzaamheid, armoede, ontwikkelingsachterstand en 
participatie van kwetsbare mensen in de samenleving.



CURSUSSEN & WORKSHOPS ALS VRIJE TIJDSBESTEDING

1302 cursisten volgden 
een cursus of  workshop.

Er waren 13.535 contacturen met 
cursisten.
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Cultuurhuis Wherelant is hét kunst- 
en cultuurcentrum van Purmerend. 
Iedereen (jong, oud, met of zonder 
beperking) kan bij ons terecht voor 
cursussen en workshops op het gebied 
van beeldende kunst, fotografie, 
vormgeving, schrijven, kunstgeschiede-
nis, dans en theater.

Onze professionele docenten zijn in 
staat om cursisten te stimuleren en 
meer uit zichzelf te laten halen. Daarbij 
gaat het niet alleen om het eindresul-
taat maar vooral ook om de weg ernaar 
toe waarin ontwikkeling en uitdaging 
centraal staan.

Naast hun activiteiten bij Wherelant 
werken onze docenten in hun eigen 
ateliers, geven les op scholen, kunst-
academies of bij musea. 



AANBOD VOOR DE JEUGD (5 - 12 JAAR)
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Kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 
bieden wij diverse mogelijkheden om 
met kunst in aanraking te komen. Dat 
kan via de beeldende cursussen bij 
Cultuurhuis Wherelant zoals het Kinde-
ratelier en de Kinderkunstacademie. Of 
via de naschoolse ateliers of de Whe-
relant-ateliers.

Naast beeldende cursussen geven wij 
ook dans- en theatercursussen voor 
kinderen zowel bij de naschoolse 
ateliers als op onze eigen locatie.

Kinderen die via school enthousiast zijn 
geworden door één van de aangebo-
den disciplines kunnen doorstromen 
naar een (jaar)cursus bij Cultuurhuis 
Wherelant. Ouders/verzorgers kunnen 
een beroep doen op het Jeugdcultuur-
fonds als er een financiële bijdrage 
nodig is. De aanvragen worden gedaan 
door een intermediair: bijvoorbeeld een 
leerkracht, buurtsportcoach, sociaal 
wijkteam of schuldhulpverlener. 

Twee kinderen konden een jaar lang 
meedoen met een cursus dankzij het 
Jeugdcultuurfonds.



WORKSHOPS VOOR SPECIALE GELEGENHEDEN
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Cultuurhuis Wherelant biedt een alternatief voor de gang-
bare teambuildingsactiviteiten en bedrijfsuitjes. Speels, 
inspirerend en leerzaam zijn de resultaten van de uiteen-
lopende workshops waaruit zij kunnen kiezen of die zij 
samen met ons ontwikkelen. Ook particulieren weten ons 
te vinden als zij een bijzonder verjaardags- of familiefeestje 
met een creatieve activiteit willen houden.

De foto’s op deze pagina’s doen verslag van een workshop  
die wij op verzoek van Vluchtelingenwerk organiseerden 
voor de deelnemers van de inburgeringscursus. 

Doel was niet alleen om de mensen zich via kunst te laten 
uiten maar ook om interactie te bevorderen tussen deze 
doelgroep en de medewerkers van Cultuurhuis Wherelant. 
Een aantal collega’s en vrijwilligers deden mee met de 
workshop en kwamen op een ongedwongen manier in con-
tact met de vluchtelingen. De les werd in het Nederlands 
gegeven en de gesprekjes waren ook in het Nederlands 
wat weer heel goed was voor de taalontwikkeling.

Er zijn 4 workshops voor organisaties en 
3 verjaardagsfeestjes georganiseerd.



PRIMAIR ONDERWIJS & CULTUUREDUCATIE

“Ieder kind in Purmerend en omgeving bieden wij de ruimte en mogelijkheid om creativiteit te ontdekken. Bij alles wat we doen, gaan we uit van de  
  eigen vermogens en eigenheid van het kind. Dans, drama, beeldend en muziek leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van het lerend vermogen 
  van kinderen. Naast dat een kind kennis opdoet en vaardigheden leert worden kinderen zich bewust van hun omgeving, cultuur en hun eigen 
  plaats in de wereld”.  
 

800 leerlingen hebben 4400 uur 
kunstonderwijs genoten 
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PRIMAIR ONDERWIJS & WHERELANT ATELIERS

 
Ieder kind in Purmerend en omgeving 
bieden wij de ruimte en mogelijkheid 
om creativiteit te ontdekken. 

Bij alles wat we doen, gaan we uit van 
de eigen vermogens en eigenheid van 
het kind. Dans, drama, beeldend en 
muziek leveren een bijdrage aan het 
ontwikkelen van het lerend vermogen 
van kinderen. 

Naast dat een kind kennis opdoet en 
vaardigheden leert worden kinderen 
zich bewust van hun omgeving, cultuur 
en hun eigen plaats in de wereld.  
 

320 leerlingen hebben meegedaan met 
creatieve en kunstzinnige activiteiten.

Op 5 basisscholen kunnen kinderen kosten-
loos meedoen met de Wherelantateliers.

De Wherelant-ateliers zijn ook dit jaar 
aangeboden als verlengde school-
dagaanbod op een vijftal scholen in 
Purmerend. 

Dit maakt mogelijk dat een specifieke 
groep kinderen, die anders van huis 
uit niet met kunst en cultuur in aanra-
king komen, toch kunnen meedoen 
met het aanbod dat Wherelant op de 
scholen verzorgt.

We doen dit samen met de gemeente 
Purmerend en het Jeugdcultuur-
fonds.



In 2018 hebben 12 basisscholen deelgenomen aan 
de landelijke impulsregeling CmK (Cultuureducatie 
met Kwaliteit). Het is het streven dat cultuurdocen-
ten van Wherelant samen met de groepsleerkracht 
creativiteit en procesgericht werken (“doen en 
denken als een kunstenaar”) verbinden met regulie-
re vakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie. 
Hierbij wordt uitgegaan van de visie of leervraag 
van de school. 

Doel is verrijking van de leerstof (meer dan alleen 
op kennisniveau), zodat een grotere groep kinde-
ren bereikt wordt. Met dat zelfde uitgangspunt zijn 
een viertal vakdocenten als kunstenaar in de klas 
structureel bezig om kunst en cultuur te verbinden 
met de terugkerende schoolthema’s. Dit is mogelijk 
omdat de groepsleerkrachten zelf kiezen om de 
extra gelden voor werkdrukvermindering daarvoor 
in te zetten.

PRIMAIR ONDERWIJS & KUNSTEDUCATIE
CMK
Er zijn 1310 leerlingen bereikt  
op 12 scholen.
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KUNSTENAAR IN DE KLAS
Op 2 scholen zijn 4 vakdocenten ingezet 
t.b.v. werkdrukvermindering, zij hebben 
les gegeven aan 825 leerlingen.

PROJECTAANVRAGEN SCHOLEN
Voor 422 leerlingen hebben wij activiteiten op 
maat verzorgd in huis en op locatie.



Op diverse basisscholen in Purmerend 
verzorgen wij naschoolse activiteiten 
aansluitend aan de schooltijden. Kin-
deren kunnen in blokken van 6 of 12 
lessen kennismaken met diverse beel-
dende technieken en materialen of met 
dans. Kinderen leren experimenteren, 
waarnemen en hun ideeën uitvoeren.  

Cultuurhuis Wherelant zet altijd een 
vaste docent in die ook geregeld tijdens 
schooltijd betrokken is bij de cultuuredu-
catieve projecten van Wherelant waar-
door de leerlingen hem of haar veelal 
al kennen. De naschoolse ateliers zijn 
een succes en waar we in 2014 zijn 
begonnen op 2 locaties is dit aantal nu 
gestegen naar 6 basisscholen.     

De ateliers dragen bij aan de ontwikke-
ling van de verbeelding van de kinde-
ren. Meedoen betekent verbreding van 
de kennis van technieken en materialen 
aan de hand van bijzondere thema’s, 
dicht bij de beleving van het kind, of 
juist uit verre culturen.  

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Er zijn naschoolse ateliers op 5 
basisscholen, 150 kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar deden mee.
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VOORTGEZET ONDERWIJS In 2018 verzorgden wij cultuureduca-
tieve programma’s voor de scholen van 
de Purmerendse Scholen Groep.

Projecten zijn gericht op disciplines als 
beeldende kunst, theater, dans, media, 
muziek. Daarbij kan de focus liggen 
op het leren omgaan met materiaal en 
techniek, creatief denken, sociale vaar-
digheden, samenwerken, onderzoeken 
en het ontdekken van het eigen talent. 
Dit kan in de vorm van korte workshops 
of langlopende projecten in de klas en/
of bij Cultuurhuis Wherelant. 

Zo veel mogelijk wordt hierbij samen 
met de school ontwikkeld, georgani-
seerd en uitgevoerd.

280 leerlingen deden 1535 uur 
mee met onze kunsteducatieve 
projecten.
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Een kunst- en cultuurcentrum is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend toegankelijk. Wherelant heeft daarom 
in samenwerking met Reakt programma’s gemaakt 
zodat iedereen door middel van kunst zijn talenten kan 
ontdekken en ontwikkelen: KunstWerkt!

In het Coachingsatelier werken deelnemers met een 
psychiatrische achtergrond aan hun beeldende en 
persoonlijke ontwikkeling. Structuur, commitment, jezelf 
en je werk presenteren, het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden, feedback kunnen geven en ontvangen 
en samen kijken naar kunst zijn onderdelen van het 
Coachingsatelier.

Door middel van een leervraag, daaraan gekoppelde 
doelen, presentaties geven van het eigen werk, samen 
naar exposities gaan, excursies en stages ontwikkelen 
de deelnemers hun eigen stijl, visie en kunstproject. Dit 
kan een opstap zijn naar zelfstandig kunstenaarschap, 
terugkeer naar (vrijwilligers)werk of starten aan een 
opleiding. 

Ook dit jaar hebben acht deelnemers een certificaat ont-
vangen door wethouder Roald Helm, waarbij de kunst-
projecten zijn tentoongesteld in Theater de Purmaryn. 
Cultuurhuis Wherelant ontwikkelde de methodiek samen 
met de Reaktgroep.

Het Inloopatelier is een atelier voor mensen met een 
psychiatrische achtergrond, via het Inloopatelier komen 
zij in aanraking met verschillende kunstdisciplines. De 
deelnemers die zich via Reakt aanmelden krijgen een 
jaarprogramma aangeboden. Het programma kan uit 
de volgende onderdelen bestaan: speksteen, fotografie, 
druktechnieken, wolvilten, schilderen, keramiek, papier, 
houtbewerking, 

Theatergroep KunstWerkt!
Deze groep was in 2018 een nieuwe activiteit. Op vraag 
van een aantal deelnemers aan KunstWerkt! is deze 
activiteit gestart. Twee blokken van tien lessen hebben 
de deelnemers gevolgd in theaterlessen. Om te werken 
aan presentatie, houding en improvisatie.

KUNSTWERKT! INLOOPATELIER, COACHINGSATELIER  
& THEATERGROEP KUNSTWERKT!

voor mensen met een psychiatrische achtergrond

Deelnemers van KunstWerkt! ontvangen hun certificaat in Theater de Purmaryn

Er waren 3915 contacturen met 
deelnemers aan ateliers en de theater-
groep.

80 workshops Inloopatelier
40 workshops Coachingsatelier
20 workshops Theater KunstWerkt!
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Het doel van het project KUNSTGENOTEN in beweging is 
om senioren (65+) te bereiken die eenzaamheid ervaren, 
weinig onder de mensen komen door tal van oorzaken 
maar dit wel willen. De activiteiten bieden hen een uitje, 
een ander soort medicijn (tegen eenzaamheid), namelijk 
gezelligheid, lachen, je goed voelen en positiviteit. 

Ontmoeting, wellicht uitmondend in nieuwe vriendschap-
pen, is  een belangrijke doelstelling van deze senioren 
community. We bieden een wekelijks laagdrempelig acti-
viteitenprogramma aan op de donderdagochtend, meestal 
bij Cultuurhuis Wherelant.

Het programma is een mix van doen en iets nieuws leren 
op het gebied van sport, cultuur en bewegen. Professio-
nals voeren de activiteit uit. Een programmacomité van 
betrokken leeftijdsgenoten bedenkt en organiseert het 
programma, hierbij ondersteund door projectleiders van de 
drie partners Cultuurhuis Wherelant, Evean en Spurd. 668 senioren hebben in 2018 meegedaan 

met activiteiten van KUNSTGENOTEN in 
beweging.

Er zijn 34 activiteiten georganiseerd 
door de programmacommissie (65+).
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SENIOREN
Kunstgenoten in beweging (65+)



14 koppels hebben in 2018 meegedaan 
met de cursus van Atelier voor Twee.
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SENIOREN
Atelier voor Twee voor kwetsbare mensen en hun mantelzorger

Er zijn 47 lessen gegeven door 
5 verschillende docenten.

Atelier voor Twee is een beeldende cursus voor senio-
ren die door dementie, Parkinson of een andere mentale 
aandoening niet makkelijk zelfstandig meer mee kunnen 
doen. Bij Atelier voor Twee is het mogelijk om samen met 
partner, kind, kleinkind of vriend deel te nemen aan een 
fijne creatieve ochtend.

Het doel van Atelier voor Twee is samen genieten van de 
beeldende bezigheid en van de gezelligheid met elkaar. 
Het is iets wat je samen kunt doen, binnen de vertrouw-
de omgeving van een groep gelijkgestemde mensen. De 
ervaring is dat beeldend werken uiting geeft aan emoties 
en herinneringen, waar woorden te kort schieten.

Het atelier heeft in 2018 wekelijks, ook tijdens vakanties, 
plaatsgevonden op de zaterdagochtend. In 2019 start een 
extra groep op de woensdagochtend. Voor deelname aan 
Atelier voor Twee kan een indicatie aangevraagd worden 
bij het WMO-loket van de gemeente Purmerend en Edam/
Volendam. Er wordt samengewerkt met aanbesteder Wa-
terlands Welzijn. 



Cultuurhuis Wherelant ziet kunst en cultuur als een 
belangrijk middel voor persoonlijke en maatschappelijke 
ontwikkeling voor elk individu. 

Iedereen moet kunnen meedoen, dit betekent voor ons 
dat óók mensen met een beperking serieus genomen 
worden en deel kunnen nemen aan onze activiteiten. 
Precies zoals alle mensen dat willen. Daarom voeren 
wij sinds 1996 speciale projecten, cursussen en activi-
teiten uit voor mensen met een verstandelijke beperking 
in de vrije tijd. Wij richten ons hierbij op de gezonde en 
talentvolle kant van de mens en op het ontwikkelen van 
structurele programma’s, waarin veiligheid, variatie en 
uitdaging wordt geboden.

Op zaterdag en zondag bieden wij cursussen in vrije tijd 
aan in de disciplines theater, beeldend en fotografie. In 
2018 is hier een DJ-cursus aan toegevoegd. 

De foto’s op deze pagina’s vertellen het verhaal van het 
Poëziefeest waar de winnaars van de poëziewedstrijd 
“Het Andere Gedicht” bekend werden gemaakt. Een 
aantal cursisten van de cursus Beelden maken waren 
hiervoor genomineerd. Hun gedichten zijn opgenomen in 
de dichtbundel ‘Waar ik wegwaai’. De bundel is verkrijg-
baar via www.specialarts.nl/341494

AANBOD VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING
Tijdens het Poëziefeest hebben 
de Mockingbirds het gedicht 
van Cees Jansen op muziek 
gezet: 

Winderij

In mijn eentje

op de fiets

door de bossen

naar de zee

trap ik richting horizon

en beweeg ik langzaam op

het ritme met de wind mee
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 “In deze dichtbundel, waarin tientallen gedichten van mensen met een verstandelijke handicap zijn samengebracht, wordt gespeeld met taal en gezocht 
naar woorden. Wie goed oplet, ziet een hele stoet beelden en vondsten voorbijtrekken – van wapperende oranje wimpels tot een plastic tas vol paardengeur, 
van een man die zich aan wil laten schaffen tot een woord in de mist. Wat een geluk dat het hier is opgeschreven.”

Er waren 2404 contacturen met deel-
nemers aan de vrijetijdscursussen.
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WELKOM BIJ PRINSENSTICHTING
Een filmproject naar aanleiding van 40 jaar Prinsenstichting

3440 contacturen voor het maken 
van de film en 261 roze koeken.

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan heeft Prinsen-
stichting in samenwerking met Cultuurhuis Wherelant de 
indrukwekkende film gemaakt ‘Welkom bij Prinsenstich-
ting’. Daarnaast is er een prachtig boek met foto’s en 
gedichten gemaakt.

Op zeven locaties zijn zoveel mogelijk cliënten betrokken 
om in twee workshops meer te leren over acteren. De 
ideeën uit deze bijeenkomsten vormden de basis voor de 
scènes in de film. Van integratie in de wijk tot ouderparti-
cipatie en van gastvrijheid tot de liefde. Daarop volgden 
de draaidagen. Als echte filmsterren kregen alle acteurs 
toepasselijke kostuums en visagie, waarna alles in beeld 
werd gebracht door een professionele filmcrew. De losse 
sketches zijn tot slot aan elkaar geregen in een studioset-
ting. Het is een film geworden voor en door Prinsenstich-
ting. Met een echte première in bioscoop VUE in Purme-
rend.

Vertel je verhaal, parelketting van gedichten
Het boek is gevuld met foto’s van de workshops en de 
filmdagen. De bewoners van Prinsenstichting zijn uitge-
nodigd om hun verhaal te vertellen. Wat beleven ze, wat 
zijn hun dromen en welke rol spelen zij in de maatschap-
pij? Op hun eigen manier uiten zij zich door middel van 
eenvoudige beeldtaal, gebaren of lichaamsbewegingen. 
Taaldocenten van Cultuurhuis Wherelant zijn op bezoek 
geweest bij diverse locaties van Prinsenstichting en bij 
mensen thuis. Samen worden de gedichten geschreven, 
herschreven en voorgelezen. Met dit proces is een parel-
ketting van gedichten geregen. 



 
Flamenco voor iedereen

De acteurs van Theatergroep Flexibel willen zich blijven 
ontwikkelen in hun acteer- en dansprestaties. En het 
liefst met anderen. Na vorig jaar de voorstelling Lang & 
Gelukkig gespeeld te hebben, zijn ze vanaf januari 2018 
dans gaan repeteren tijdens de theatercursus. 

In juni werd de vraag gesteld vanuit de Flamenco Biën-
nale  Nederland of de Flexibellers mee wilden werken 
aan het Flamenco Inclusivo project. Flamenco voor ie-
dereen! Daar hebben we volmondig ja op gezegd, omdat 
het een mooie kans is om samen met de dansstudenten 
van Lucia Marthas en onder choreografie van de Spaan-
se José Galán samen naar een presentatie in 2019 toe 
te werken, die dan ook nog op tournee gaat! 

De Flexibellers staan bij dit project in hun kracht en 
kunnen het publiek ontroeren. Van 17 t/m 21 december 
is er druk gerepeteerd in Amsterdam als opmars naar de 
voorstellingen in Purmerend, Amsterdam en Den Haag. 

PROJECT FLAMENCO INCLUSIVO (Flamenco voor iedereen)

14 vrijwilligers werkten 145 uur mee 
aan dit mooie project.

28 acteurs van Theatergroep  
Flexibel deden mee met de repetities.
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“Laat zien wat je kunt”, is het devies van danser en choreograaf José Galán (Sevilla, 1980). Voor hem is flamenco een fantastisch instrument om iedereen in 
beweging te krijgen. Na een carrière als danser, richtte Galán zijn eigen gezelschap op om de kunstvorm toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.



HET KUNSTATELIER VAN STICHTING ODION
Het kunstatelier van Odion is een kunstgroep voor men-
sen met een verstandelijke beperking. De 16 cliënten 
die deze dagbesteding telt, variëren in leeftijd tussen 
de 18 en de 50 jaar. De niveaus van de cliënten is heel 
divers, maar wat ze allen gemeen hebben is de liefde 
voor kunst. Er wordt in het Kunstatelier van Odion veel 
geschilderd, maar ook met glas, keramiek, papier en 
hout gewerkt.

Stichting Odion en Cultuurhuis Wherelant werken samen 
vanuit een visie op kunsteducatie en zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Elk jaar wordt een 
programma uitgewerkt op basis van gedeelde visie en de 
behoefte van de deelnemers. 

Dinsdag 30 oktober 2018 presenteerde het Kunstatelier 
van Odion de expositie FEEST bij Cultuurhuis Whe-
relant. De maanden ervoor hadden de kunstenaars hard 
gewerkt aan feestelijke schilderijen en animatiefilmpjes. 
Naast het werk dat tentoongesteld werd, waren de 
kunstenaars van de Kunstgroep Odion tijdens de expo-
sitie ook kunst aan het creëren. Er werden tekeningen 
en keramiek gemaakt naar aanleiding van het thema 
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De kunstenaars van Odion volgden workshops 
keramiek, animatie en glastechnieken in de 
ateliers van Cultuurhuis Wherelant.



Op initiatief van Stichting Clup Welzijn en Stichting ReR (Roze en Regen-
boog) is op donderdag 17 mei 2018 een kunstatelier voor jongeren gestart 
bij Cultuurhuis Wherelant. De tieners van in&out (onderdeel van Stiching 
ReR) hebben het Art4you Express Yourself genoemd. Ook hebben zij met 
behulp van een docent de poster ontworpen.

Er werd les gegeven door inspirerende kunstdocenten die diverse tech-
nieken aanreiken. Naast de docent was er ook altijd een begeleider vanuit 
stichting ReR aanwezig. 

Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat je dat ook mag laten 
zien. Het kunstatelier is een middel om daar uiting aan te geven. In een vei-
lige omgeving, waar ruimte is voor het delen van je verhaal, leren jongeren 
hun talenten ontdekken.

Het kunstatelier is voor alle jongeren van 13 – 25 jaar die op een kunstzin-
nige manier uiting willen geven aan aan wie ze zijn. In 2019 wordt met de 
betrokken partijen besproken of er een vervolg komt op deze pilot.
Het kunstatelier werd mede mogelijk gemaakt door Gemeente Purmerend.

ART4YOU - EXPRESS YOURSELF
een kunstatelier voor jongeren die op kunstzinnige wijze uiting willen geven aan wie ze zijn

11 jongeren hebben meegedaan 
aan 1 of  meerdere kunstlessen.
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In 2018 zijn we in navolging op Purmerend 
aan Zee zelfstandig verder gegaan onder 
de naam Pret in Purmerend. We organi-
seren een vakantieweek voor kinderen 
die vanwege hun thuissituatie niet op 
vakantie kunnen. In 2018 hadden we met 
een hittegolf een pittige uitdaging maar 
wat was het leuk! Er zijn weer prachtige 
dingen ontstaan, de kinderen hebben 
gespeeld, kunst en muziek gemaakt, met 
waterballonnen gegooid, een touwbrug en 
tipi’s gemaakt.

Het is elk jaar weer prachtig om te zien 
hoe kinderen deze week echt opbloeiden 
en nieuwe talenten bij zichzelf ontdekten 
en lieten zien.Samen met de vrijwilligers 
en begeleiders zijn we erin geslaagd, een 
veilige omgeving te creëren waar een kind 
een kind kan zijn en een geweldige vakan-
tieweek kon beleven. 

Pret in Purmerend wordt georganiseerd 
door Cultuurhuis Wherelant, Clup Wel-
zijn en Spurd. In samenwerking met het 
Kinderparadijs, Muziekschool Waterland, 
Twaanlab, de vele vrijwilligers, sponso-
ren en donateurs. Gemeente Purmerend 
ondersteunt het project.

PRET IN PURMEREND
voor kinderen die vanwege hun thuissituatie niet op vakantie kunnen

60 kinderen hebben een hele week 
genoten van Pret in Purmerend.
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9 begeleiders en 12 vrijwilligers 
maken deze week tot een succes.

Maar liefst 35  lokale bedrijven steunen 
ons met materiaal, eten en/of  diensten.



Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen 
sinds 2018, als onderdeel van PurVak, 
meedoen met gratis creatieve activiteiten 
bij Cultuurhuis Wherelant en op locatie bij 
diverse sporthallen. 

Tijdens de schoolvakanties organiseert 
Spurd al jaren gratis sport- en spelactivi-
teiten in diverse sporthallen in Purmerend. 
Dit is het 1e jaar dat er tijdens PurVak ook 
in de ateliers van Cultuurhuis Wherelant 
gratis kunstzinnige activiteiten worden ge-
organiseerd voor de Purmerendse jeugd.

Dit blijkt te voorzien in een behoefte. Veel 
ouders kwamen meerdere dagen met 
hun kinderen langs omdat ze het zo fijn 
ervaren hadden. Kinderen hebben kunnen 
meedoen met workshops theater, dans, 
speksteen, schilderen, tekenen, glastech-
nieken, leerbewerken en meer.

PURVAK
sinds 2018 ook bij Cultuurhuis Wherelant

Er zijn 43 creatieve en kunstzinnige activitei-
ten georganiseerd tijdens de schoolvakanties 
voor de Purmerendse jeugd.
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In 2018 hebben 584 kinderen meegedaan 
met een workshop of  activiteit.



De inzet en het enthousiasme van vrijwilligers is ontzettend 
belangrijk en onmisbaar voor een organisatie als Cultuur-
huis Wherelant. Vrijwillligerswerk biedt mensen de moge-
lijkheid blijk te geven van hun betrokkenheid en een kans 
om te participeren en ergens deel van uit te maken. Wij 
investeren daarom veel tijd in het contact met onze vrijwilli-
gers en zij maken onderdeel uit van ons team.

In 2018 zijn vrijwilligers ingezet bij: 

Structurele activiteiten 
•   Assistentie activiteiten voor onderwijs, Purvak, PiP
•   Exposities inrichten
•   Programmacommissie senioren
•   Klussen (structureel en wanneer nodig)
•   Grafische vormgeving en fotografie
•   Ondersteuning administratie en PR
•   Assistentie kindercursussen

Structurele activiteiten voor speciale doelgroepen
•   Assistentie activiteiten voor speciale doelgroepen
 o   Mensen met een verstandelijke beperking
 o   Mensen met een psychiatrische achtergrond
 o   Kwetsbare senioren

Incidentele activiteiten
•   Gastvrouw/heer (dagworkshops en evenementen +  
    boodschappen)
•   Facilitaire ondersteuning bij speciale gelegenheden
•   Maatjes ter ondersteuning van cursisten met een 
    handicap

VRIJWILLIGERS

36 vrijwilligers zetten zich gemiddeld 
100 uur per week in voor Cultuurhuis 
Wherelant.

25 vrijwilligers ondersteunen 
ons structureel.
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RAAD VAN TOEZICHT, MEDEWERKERS VRIJWILLIGERS

Raad van Toezicht
Barry Lucas, voorzitter
Oebele vd Woude, penningmeester
Peter Hardewijn, lid
Hans Lemmens, lid 
René van der Kolk, lid
 
Staf
José van den Hurk, directeur bestuurder
Ingrid Schipper,  afdelingshoofd cursuscoördinatie, onderwijscoördinatie en projecten
Marcel Fraij, afdelingshoofd onderwijs
Jantine Geels,  afdelingshoofd speciale doelgroepen/projectleider
Irmgard de Roy van Zuydewijn, projectleider 
Sylvia Plas, communicatie
Wendy de Jong, administratief medewerker
Natasha Meijer, administratief medewerker
Thom Voorsluys, facilitair medewerker
Fatima van de Kommer, facilitair medewerker

VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS
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Aafke de Bruin
Ab Alexandre
Alice Sjerps
Annemarie Thijssing
Anoeschka Fraikin
Aria van Gent
Barbara Ootes
Barry Ondunk
Brenda Boogaard
Cor Hogenes
Dvara Barschot
Emmy van der Kulk
Fanny de Boer
Fernanda Halekor
Gerda Bijlsma
GertJan Dubbeld
Hans Korndewal
Hans van Zwol

Ilse Kamst
Jacqueline Bos
Johan Arp
John Ooijevaar
Joke Trim
Kim Klaver
Laurine van Haarlem
Louise Staneke
Marcella Levering
Marjon Schreuder Goedheijt
Mirna Visser
Nanny van der Woude
Pieter Arend van Dokkum
Rida Ozinga
Sonja Foekema
Truuske Schaper
Yvonne Staats
Wiljo Schipper
Hans Schipper



SAMENWERKINGS PARTNERS

MUZIEKSCHOOL
v�� In��� sinds ����

Culturele instellingen
Openbare Bibliotheek Purmerend
Museum Waterland
Muziekschool Waterland
NKT Theaterschool
Purmerends Museum
Theater de Verbeelding
Theater de Purmaryn
Poppodium P3
Vereniging Historisch Purmerend
Muziekschool van Ingen

Landelijk, provinciaal netwerk
Cultuurconnectie
Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
Cultuurnetwerk Nederland
OCK  
LKCA (Cultuureducatie en Amateurkunst)
Special Arts Nederland
 
Zorginstellingen
Parnassia/REAKT
Dr. M.J. Prinsenstichting
MEE Amstel en Zaan
Odion
Zorgcirkel
Spirit
Wonen Plus
Evean
Breidablick
 
Onderwijs
Scholen voor Primair Onderwijs 
Schoolbesturen Opspoor en CPOW
Scholen voor Speciaal Primair en Speciaal
Voortgezet Onderwijs
Purmerendse Scholen Groep (PSG) 
Plein C

Fondsen

 

Fondsen
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
Fonds voor Cultuurparticipatie
Prins Bernard Cultuurfonds
Oranjefonds
Sluyterman & Loo
VSB Utrecht
Handicap.nl
RCOAK
Rabobank

Lokaal netwerk
Gemeente Purmerend
Amateurverenigingen
Sociale wijkteams Purmerend
Woningcorporatie Intermaris
Woningcorporatie Wooncompagnie
Spurd
Clup Welzijn
SKOP
Waterlandziekenhuis
PRO Purmerendse Regionale Ondernemers
Rotary Purmerland - Polderland
BO (Beemster Ondernemers)
ZO (Zeevang Ondernemers)
Waterlandse Uitdaging
Hegron 
Drukkerij Rijser 
Rodi media
Bose B.V.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018

Inkomsten

Gemeentelijke subsidie 565.929

Cursussen 157.906

Onderwijs   69.127

Speciale doelgroepen 149.379

Projecten   24.691

Verhuur ateliers   16.055  

Overig   27.762  

Totaal   1.010.847

Uitgaven

Personeelskosten 363.856

Afschrijvingen     3.253

Activiteitenkosten 356.920

Huisvestingskosten 136.731

Verkoopkosten   49.394 

Algemene kosten   66.814

Totaal   976.968

Bedrijfsresultaat     33.879 

Financieel resultaat          615

Netto resultaat
  

33.264 

DE CIJFERS
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Van IJsendijkstraat 403 / 1442 LB  Purmerend / Tel: 0299 - 434 777
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