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INLEIDING JAARVERSLAG 2019
Zoals je hier op de foto en ook in het jaarverslag ziet, stond 2019 voor een deel in het teken van het Rembrandtjaar. Dit was het 350e sterfjaar van deze grote meester.
Een jaar waarin zijn kunst én zijn leven werd gevierd. Een jaar dat heel veel docenten en cursisten heeft geïnspireerd. Wat mij persoonlijk inspireert is het feit dat wij
al meer activiteiten kunnen ontwikkelen voor kwetsbare mensen in onze samenleving met onze programma’s op maat.
Wij vinden het ontzettend belangrijk om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, juist als dat niet vanzelfsprekend is. Ik ben dan ontzettend trots op de
uitbreiding van de Wherelant ateliers, de dans- en kunstlessen die we geven aan mensen met dementie, het succes van PurVak en Pret in Purmerend, onze
programma’s voor mensen met een GGZ-achtergrond, onze senioren community Kunstgenoten in beweging en natuurlijk de cursussen voor mensen met een
verstandelijke beperking die zelfs resulteerde in een optreden tijdens de landelijke Flamenco Biënnale.
Dit jaarverslag geeft een mooi en kleurrijk overzicht van onze activiteiten voor al die verschillende doelgroepen die onze maatschappij rijk is. We sluiten 2019 mooi en
gezond af. Dat is het resultaat van de enorme inzet en betrokkenheid van een ieder; docenten, staf en samenwerkende partners. We doen het samen en delen de
verantwoordelijkheid. Vanuit ieders kracht en deskundigheid.
Hartverwarmend.
José van den Hurk

De waarde van kunst zetten wij in als middel bij maatschappelijke
thema’s als eenzaamheid, armoede, ontwikkelingsachterstand en
participatie van kwetsbare mensen in de samenleving.
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CURSUSSEN & WORKSHOPS ALS VRIJE TIJDSBESTEDING

Iedereen (jong, oud, met of zonder
beperking) kan bij ons terecht voor
cursussen en workshops op het gebied
van beeldende kunst, fotografie,
vormgeving, schrijven, kunstgeschiedenis, dans en theater.
Afdelingshoofd Ingrid Schipper: “Op
alle dagen in de week bruist het van
creatieve energie in al die lessen voor
jong en oud. Met lijf, handen en hoofd
zijn cursisten unieke kunstwerken
aan het maken. Klein en fijn bij edelsmeden, levensgroot bij schilderen en
theater, stoer als bij de beeldhouwers.
Alle makers bij elkaar maken uit wat
Wherelant is: een groei- en bloeiplek
vol met spirit en inspiratie”.

1306 cursisten volgden
een cursus of workshop.

Er waren 30.330 contacturen met
cursisten.
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JEUGD (5 - 12 JAAR)

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
de Kinderkunstacademie en via de na-schoolse ateliers. In deze wekelijkse lessen ontdekken kinderen gevarieerde technieken zoals beeldhouwen, keramiek of glas maar ook het
werken met textiel, animatie en druktechnieken komen aan bod. De basisvaardigheden
tekenen met verschillende materialen en schilderen vergeten we ook niet. Tijdens de les
werken we meestal aan één soms twee opdrachten waarbinnen er voldoende ruimte is
voor ieders eigen creativiteit.
Naast beeldende cursussen geven wij ook dans- en theatercursussen voor kinderen zowel
bij de naschoolse ateliers als op onze eigen locatie en tijdens PurVak.
Ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds als er een financiële bijdrage nodig is. Kinderen kunnen dan een jaar lang meedoen aan één van onze
cursussen.

138 kinderen deden mee met één van
onze cursussen, er waren ruim 2000
contacturen.
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PRIMAIR
WHERELANT
ONDERWIJS
ATELIERS
& CULTUUREDUCATIE
(PO, VO en VSO)

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan
het ontwikkelen van het lerend vermogen
van kinderen. Het is dus belangrijk dat vanuit
kansengelijkheid ieder kind in Purmerend de
ruimte en mogelijkheid krijgt om hun eigen
taal - hún expressiemiddel – te ontdekken en
te ontwikkelen.

Op 5 basisscholen, 1 school voor voortgezet onderwijs
en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs kunnen kinderen kostenloos meedoen met de ateliers.

Dit jaar hebben we een uitbreiding
gekregen van het aantal Wherelant-ateliers.
Kinderen van vijf reguliere basisscholen, een
school voor voortgezet onderwijs en twee
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs
krijgen van onze vakdocenten wekelijks actieve kunstbeoefening. We doen dit samen
met de gemeente Purmerend en het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Bekijk hieronder het
overzicht van onze activiteiten.
Wherelantatelier PO
Parelhof
Prisma
Wheermolen
Carrousel
Wherelant ateliers VSO
Martin Luther Kingschool
Altra College Waterland

Moniek Sanders, directeur
Kuna Mondo:
“De kunstdocent geeft zoveel
ruimte aan de kinderen om hun
eigen creativiteit te ontdekken:
elk kind komt tot een mooi,
eigen product. De kinderen
genieten van de lessen van
begin tot eind.”
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Wherelant atelier VO
S.G. Gerrit Rietveld
Wherelant atelier Schakelklas
Schakelklas Kuna Mundo
Projecten van de Wherelant ateliers
Film Wherelant atelier
Wherelant ateliers in de Purmaryn

418 kinderen deden mee met de Wherelant-ateliers.
126 kinderen konden achter de schermen kijken bij
theater De Purmaryn.
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WHERELANT
PRIMAIR ONDERWIJS
ATELIERS IN
& CULTUUREDUCATIE
DE PURMARYN & FILM

Wherelant-ateliers in de Purmaryn
Voor alle kinderen van de Wherelant-ateliers hebben we drie
bijzondere dagen in Theater de Purmaryn georganiseerd.
Daar konden zij in drie workshops van een half uur zélf ervaren hoe het gaat in het theater. Hoe speel je voor een groot
publiek? Welk kostuum past daarbij? Wat is het effect van
licht en geluid? En hoe zorg je voor een volle zaal? Onder
leiding van onze professionele Wherelant-docenten was er
een mooi programma met als grootste compliment: “Dit was
de leukste dag van mijn hele leven!”
Opname film Wherelant-ateliers
Om te laten zien wat het effect is van de Wherelant-ateliers
en voor de promotie in de toekomst hebben we een korte film
opgenomen op basisschool ’t Prisma. Met een professionele filmploeg hebben we een dag lang gefilmd en interviews
gehouden met de belangrijkste betrokkenen: Saskia de Vries
van de gemeente Purmerend, een theaterdocent, directrice
van de school Kathy Stander en natuurlijk de leerlingen zelf.
Iedereen is het erover eens: deze naschoolse lessen zijn onmisbaar als het gaat om creatief denken, het ontwikkelen van
zelfvertrouwen en plezier maken!

126 kinderen konden achter de schermen kijken bij
theater De Purmaryn en meedoen met de workshops.

“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”.
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Bekijk hier het filmpje over de Wherelant ateliers
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KUNST- & CULTUURONDERWIJS IN DE KLAS (PO)
Ook in 2019 hebben 12 basisscholen meegedaan met
de landelijke impulsregeling CmK (Cultuureducatie met
Kwaliteit). Cultuurhuis Wherelant is hierbij penvoerder.
Samen met de groepsleerkrachten onderzoeken vakdocenten van Cultuurhuis Wherelant hoe ze de procesgerichte didactiek in de klas kunnen inzetten.
Daarnaast zijn twee docenten werkzaam als kunstenaar
in de klas. Dit is mogelijk omdat groepsleerkrachten
zelf kiezen om extra gelden voor werkdrukvermindering
daarvoor in te zetten.

CMK
Op 12 scholen zijn 1480 leerlingen bereikt.

KUNSTENAAR IN DE KLAS
Op 2 scholen zijn 2 vakdocenten ingezet
t.b.v. werkdrukvermindering. Zij hebben
les gegeven aan 580 leerlingen.
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PROJECTAANVRAGEN SCHOLEN
Voor 434 leerlingen hebben wij activiteiten op
maat verzorgd in onze ateliers en op locatie.
14

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Op diverse basisscholen in Purmerend
verzorgen wij naschoolse activiteiten
aansluitend aan de schooltijden. Kinderen kunnen in blokken van 6 of 12
lessen kennismaken met diverse beeldende 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 cultuureducatieve projecten van Wherelant waardoor 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 ontwikkeling van de verbeelding van de kinderen. 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.

Er zijn naschoolse ateliers op 5 basisscholen, 150 kinderen tussen de 6 en
12 jaar hebben hier aan meegedaan
15
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VOORTGEZET ONDERWIJS

Wij verzorgen cultuureducatieve 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 vaardigheden, 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.
Nieuw in 2019 was de verzorging op maat van Masterclasses voor 3de VMBO en 4e jaars VWO in het kader
van CKV.

1055 leerlingen deden dit jaar mee met onze
kunsteducatieve projecten in de ateliers van
Wherelant of op school
17

18

RIETVELD ATELIER

een kunstatelier voor jongeren van S.G. Gerrit Rietveld

Docent Sasja Scheijde:
‘Een groep 8 leerling stelde mij tijdens een les in het Wherelant Atelier de
vraag: “Is er op het vmbo ook een naschools atelier?” Ik moest hier ontkennend op antwoorden en vroeg mij direct af waarom dit er eigenlijk niet
was. Met deze vraag ben ik naar Marcel Fraij, Afdelingshoofd onderwijs
van Wherelant, gestapt en samen zijn wij gaan kijken hoe een naschools
atelier voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd kon worden. De link
met S.G. Gerrit Rietveld was snel gelegd doordat ik daar werkzaam was.
Op het SG Gerrit Rietveld werd al langere tijd geconstateerd dat er veel
leerlingen bleven hangen na schooltijd. Dit had verschillende oorzaken
variërend van een onveilige thuissituatie tot niets te doen hebben buiten
school. Daarnaast zagen wij dat veel leerlingen niet de (financiële) mogelijkheden hadden om mee te doen aan kunstzinnige en culturele activiteiten. En dat terwijl er zoveel getalenteerde kinderen zitten op deze school.
De gemeente Purmerend werd betrokken bij dit initiatief en was bereid
subsidie te verstrekken.
We (Henk Fakkeldij en ik) zijn gestart met een groep van vijftien leerlingen uit de onderbouw. Het was een bonte mix van verschillende culturele
achtergronden, onderwijsniveaus en welvaart. Een groot deel van de
groep kende elkaar niet of nauwelijks. Binnen enkele lessen vormde dat
geen enkel obstakel meer, de leerlingen voelden zich veilig bij ons en in
de groep. Leerlingen die op school hun uiterste best deden om onzichtbaar te zijn, kwamen in het atelier los. Zij durfden zichzelf te zijn en zich
vrij te uiten.
De motivatie om te komen was ook erg groot: De leerlingen kwamen
vaak al heel vroeg naar Wherelant en waren actief met het inrichten van
het lokaal. Het werken achter een schildersezel gaf hen het gevoel een
echte kunstenaar te zijn. De aanwezigheid van alle materialen en gereedschappen op Wherelant is belangrijk voor het ontdekken waar zij feeling
bij hebben.

15 jongeren deden mee met het
Rietveld atelier.
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Er ontstond een cultuur waarbij de leerlingen ook aan elkaar gingen uitleggen hoe iets werkte. Ze ontdekten niet alleen hun eigen talenten, maar
ook die van een ander. We merkten ook dat deze talenten steeds meer
gewaardeerd en ingezet werden door de leerlingen. Op school liepen de
deelnemers van het Rietveld Atelier rond met een schetsboekje en tijdens
het atelier werd er ook af en toe een (digitale) illustratie gemaakt voor bij
een werkstuk.
Het eerste Rietveld Atelier werd vlak voor de zomervakantie afgesloten
met een expositie in de foyer van cultuurhuis Wherelant, welke door het
merendeel van de Gerrit Rietveld docenten is bezocht’.
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KUNSTWERKT!

Inloopatelier, Coachingsatelier, Theatergroep KunstWerkt en Atelier voor Iedereen

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 de start van een
opleiding.
Ook dit jaar hebben drie deelnemers een certificaat
ontvangen uit handen van wethouder Harry Rotgans,
waarbij de kunstprojecten zijn tentoongesteld in het
Gemeentehuis van Purmerend.

Er waren 3045 contacturen met de
deelnemers aan de ateliers, de
theatergroep en Atelier voor Iedereen

Cultuurhuis Wherelant ontwikkelde de methodiek samen
met Reakt. 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,
Atelier voor Iedereen is gestart in oktober van 2019, In
dit atelier kunnen (ex)deelnemers van KunstWerkt! en
alle andere Purmerenders zelfstandig werken.
Theatergroep KunstWerkt! was in 2018 een nieuwe
activiteit. In de loop van dit jaar is de activiteit gestopt
vanwege te weinig annimo.
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80 workshops Inloopatelier
40 workshops Coachingsatelier
10 workshops Theater KunstWerkt!
8 keer Atelier voor Iedereen
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SENIOREN

Kunstgenoten in beweging (60+)

Kunstgenoten in beweging organiseert elke
donderdagochtend een activiteit voor senioren uit de regio Waterland. De activiteiten zijn
bedoeld als leuke tijdsbesteding, om mensen
te ontmoeten of om iets bijzonders te leren.
Het aanbod is een combinatie van doen,
cultuur en kennis. Iedereen van 60 jaar en
ouder kan tegen een kleine vergoeding meedoen. Senioren met een minimum inkomen
kunnen gratis deelnemen.
Voor en door senioren
Het onderscheidende kenmerk van Kunstgenoten is dat senioren zelf het wekelijks
programma bepalen en de organisatie van de
activiteiten op zich nemen. Zij hebben de regie en krijgen ondersteuning van Cultuurhuis
Wherelant, Spurd en Bibliotheek Waterland.
Ontmoeting, wellicht uitmondend in nieuwe
vriendschappen, is een belangrijke doelstelling van deze senioren community.
Het programma is een mix van doen en iets
nieuws leren op het gebied van sport, cultuur
en bewegen.
Lokaal Compliment 2019
In december ontvingen de vrijwilligers van
Kunstgenoten in beweging het Lokaal Compliment uit handen van wethouder Harry
Rotgans. Deze jaarlijks terugkerende prijs
van 1.000 euro wordt uitgereikt aan een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de
Purmerendse samenleving. Dit jaar was het
thema ‘De kracht van samen!’

Deelnemer Kunstgenoten vertelt aan de telefoon tegen één van onze collega’s:

“Ik ben soms depressief en doe alleen positieve dingen waar ik energie van krijg, daarom kom ik naar Kunstgenoten. Dat voelt als een warm bad en daar word ik blij
van. Wherelant is een hele fijne plek waar ik me thuis voel en heel graag kom, iedereen is heel aardig en ik voel me welkom.”
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Wij zijn ontzettend trots op deze kanjers die
niet alleen het programma bedenken en de
boel organiseren maar ook elke week aanwezig zijn om iedereen te ontvangen, koffie
te zetten, nieuwe mensen zich thuis te laten
voelen, de kas regelen en de workshops
begeleiden.

In totaal hebben 782 deelnemers meegedaan met de
33 activiteiten van KUNSTGENOTEN in beweging.
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KWETSBARE SENIOREN & MANTELZORGERS
Atelier voor Twee & Dans voor Twee

Atelier voor twee en Dans voor twee gaan over een moment voor jezelf, samen met je partner, kennis, vriend of
(groot)ouder met bijvoorbeeld dementie, een lichamelijke
beperking of ander ongemak, waardoor het moeilijk is
geworden om deel te nemen aan leuke dingen. Het zijn
activiteiten waar, ongeacht leeftijd of ervaring geleerd kan
worden en ontwikkeling plaatsvindt.
Actieve kunstbeoefening heeft een belangrijk effect op de
vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van jong en oud.
Voor mensen met een beperking en ouderen geldt dat in
het bijzonder omdat actieve kunstbeoefening positieve
effecten heeft op de uiting van gevoelens en ervaringen.
Waar geen woorden voor zijn worden gedachten of gevoelens in beeld gebracht. Daarbij werkt zowel bewegen alscreatief bezig zijn in op het zelfvertrouwen en het gevoel
van welzijn. Het Atelier voor Twee vindt wekelijks plaats op
de woensdag- en zaterdagochtend.
Dans voor Twee wordt gegeven op de dinsdagochtend.
Eind 2019 is het nieuwe aanbod “Dans voor Twee gestart
op initiatief van het Parkinsoncafe.Een positieve alternatieve manier om in beweging te blijven!

Bekijk hier het filmpje over Atelier voor Twee

Voor deelname aan Atelier voor Twee kan een indicatie
aangevraagd worden bij het WMO-loket van de gemeente
Purmerend, Edam/Volendam en Zaanstad. Er wordt samengewerkt met aanbesteder Waterlands Welzijn.

12 koppels van deelnemers en hun mantelzorgers hebben 52 weken meegedaan met
Atelier voor Twee.
25
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MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

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
activiteiten 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.

Bekijk hier het filmpje met de fototip van Ellen

De foto’s op deze pagina’s laten de Flexibel repetities zien, waar ze het verhaal van Ja Zuster, Nee
Zuster omarmd hebben. De fotografen hebben fototips aan Kunstbaas gegeven (zie filmpje in kader)
en de deelnemers aan de cursus Beelden Maken
hebben voor het eerst met glas gewerkt.

Er waren 2404 contacturen met deelnemers aan de vrijetijdscursussen.
27
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ACTEURS FLEXIBEL IN CONTACT MET DE MAATSCHAPPIJ

Flamenco voor iedereen

De Koninklijke familie op toernee

De acteurs van Theatergroep Flexibel
willen zich blijven ontwikkelen in hun
acteer- en dansprestaties. En het liefst
samen met anderen! Tijdens de Flamenco
Biënnale gaan de Flexibellers op tournee
na eerst weken intensief geoefend te
hebben.

De acteurs van Flexibel weten op een geweldige manier de Koninklijke familie neer te zetten. Willem, Maxima, hun dochters inclusief overijverige beveiliging én Prins Bernard! vormen samen een fantastische en veelgevraagde act. Afgelopen
jaar zijn zij gevraagd om bij Heel Beemster Bakt de eerste prijs te overhandigen zoals je kunt zien op onderstaande foto!
Ook zijn zij gevraagd om naar het jaarlijkse feest van de Prinsenstichting te komen om daar de boel op te luisteren. Een
deel van de Koninklijke familie is ook gesignaleerd bij de Smaak van Waterland waar elke jaar lekkere hapjes gemaakt en
verkocht worden voor het goede doel. Acteurs van Flexibel droegen hun steentje bij door plaats te nemen achter de chocoladefontein en heerlijke aardbeien te verkopen. Wij zijn trots op alle acteurs van dit mooie theatergezelschap!

De acteurs hebben begin 2019 repetities
met de dansstudenten van Lucia Marthas
en onder leiding van de Spaanse choreograaf José Galán. De premiere van
Flamenco Inclusivo (Flamenco voor
Iedereen) is op 24 januari in Theater de
Purmaryn. De zaal is bijna uitverkocht.
Daarna volgen Podium Mozaiek in Amsterdam en de Regentes in Den Haag.
Op 3 februari sluiten alle Flexibellers af
met een daverende Flamenco act in het
Bimhuis Amsterdam.
De Flexibellers staan bij dit project in hun
kracht en ontroeren het publiek. Op de
foto links ziet u ze stralen samen met de
professionele dansers in opleidiing. Lees
hier de 5 sterren review van het NRC
handelsblad over de voorstelling in de
Purmaryn.

20 acteurs van Theatergroep
Flexibel deden mee met de optredens
in Purmerend, Amsterdam en Den Haag
29
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Donderdag 31 oktober 2019 presenteerde het Kunstatelier
van Odion de expositie ‘Kunstenaars in Beeld‘ bij Cultuurhuis Wherelant. De maanden ervoor hadden de kunstenaars hard gewerkt. En
nu op de tentoonstelling hangt het werk per kunstenaar bij elkaar. De
kunstenaar in beeld. Naast het werk dat tentoongesteld werd, waren de
kunstenaars van de Kunstgroep Odion tijdens de expositie
ook aan het vilten. Zij volgden in 2019 workshops keramiek, animatie
en glastechnieken in de ateliers van Cultuurhuis Wherelant.

HET KUNSTATELIER VAN STICHTING ODION

Het Kunstatelier van Odion is een kunstgroep voor mensen 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.

Ook Kar Hang Tang heeft een huis van vilt gemaakt. Hij denkt nu na over de inrichting en wil
er wil een ledlampje in hangen. Hij had geen plan. Het huis is vanzelf ontstaan en hij vindt het
erg mooi geworden. “Ik heb wat haar van mijn hond in het vilt verwerkt, een klein plukje.”

De kunstenaars van Odion volgden workshops
animatie, vilten, schilderen en glastechnieken.
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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.

Kimberley en Agnes hebben huizen gemaakt van vilt. Als de huizen klaar
zijn naaien ze ze aan elkaar. Omdat ze elkaars beste vriendinnen zijn en
samen willen wonen. “Het was heel leuk om het huisje te maken,” zegt
Agnes. Kimberley weet het nog niet.
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PRET IN PURMEREND

We organiseren elke eerste week van de
zomervakantie Pret in Purmerend. Dit is
een gratis vakantieweek voor kinderen die
vanwege hun thuissituatie niet op vakantie
kunnen.
Dit jaar konden we ruim 60 kinderen een
fantastische week bieden.De kinderen
hebben gesport, theater gespeeld, kunst
en muziek en zelfs een rariteitenmuseum
gebouwd. Hoogtepunt van de laatste dag
was de rolstoelestafette. Wat een feest om
te zien hoe de kinderen met hun versierde
rolstoelen over het gras en de heuvels van
het Kinderparadijs renden. Wat een pret
gaf dat!
Het is elk jaar hartverwarmdend om te
zien hoe kinderen deze week samenwerken, elkaar respecteren en nieuwe talenten bij zichzelf ontdekken en laten zien.
Samen met de vrijwilligers en begeleiders
creeren we een veilige omgeving waar
een kind ook echt kind kan zijn.

60 kinderen hebben een hele week
genoten van Pret in Purmerend.

Pret in Purmerend wordt georganiseerd
door Cultuurhuis Wherelant, Clup Welzijn
en Spurd. In samenwerking met het Kinderparadijs, Muziekschool Waterland, de
vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs.
Gemeente Purmerend ondersteunt het
project.

Ca. 20 lokale bedrijven steunen ons structureel met materiaal, eten en/of diensten.
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Tijdens schoolvakanties kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar tijdens PurVak meedoen
met gratis workshops in de ateliers en theaterzaal van Cultuurhuis Wherelant. Elke vakantie
zijn er weer andere docenten die nieuwe activiteiten aanbieden zoals bijvoorbeeld: theater,
keramiek, vilten, schilderen, dans, beelden maken of beeldhouwen. Het ochtendprogramma
is van 10.00 tot 12.30 uur. Het middagprogramma is van 13.30 tot 16.00 uur. Deelname is
gratis.

PURVAK

Per dag zijn er vijf verschillende activiteiten. Ook ouders zijn van harte uitgenodigd deel
te nemen aan de workshops voor ouder- en kind en zo zelf te ervaren hoe leuk het is om
creatief bezig te zijn. Ouders kunnen ook even iets anders gaan doen en de kinderen met
een gerust hart bij ons achterlaten.
Reactie van een ouder op Facebook:
“Het was echt heel leuk. Mijn dochter is erg blij met haar naamslinger en schilderwerk en
mijn zoon en ons neefje zijn blij met hun timmerwerk”.

In 2019 deden 778 kinderen mee aan de
activeiten van PurVak bij Wherelant.

In de zomervakantie organiseerden wij
diverse workshops voor ca. 100 kinderen
op verschillende locaties van de Kinderopvang in Purmerend (SKOP)
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Er zijn 75 unieke workshops georganiseerd
tijdens PurVak in de schoolvakanties.
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ACTIVITEITEN VOOR BEDRIJVEN/ORGANISATIES

Cultuurhuis Wherelant biedt een alternatief voor de gangbare teambuildingsactiviteiten en bedrijfsuitjes. Speels,
inspirerend en leerzaam zijn de resultaten van de uiteenlopende workshops waaruit zij kunnen kiezen of die zij
samen met ons ontwikkelen.
De foto’s op deze pagina’s doen verslag van het teamuitje
van Dierenartspraktijk Evidensia waarbij zij onder begeleiding van beeldend kunstenaar prachtige objecten van glas
gemaakt hebben. Afgelopen jaar mochten wij ook voor docenten van het Gerrit Rietveldcollega, medewerkers van de
Gemeente Purmerend en bestuursleden van het CPOW
een mooie teamactiviteit verzorgen.
Speciaal voor het afscheid van directeur Frieda Serné
hebben beeldend kunstenaarsJolanda Hartog en Carolien
Broersen samen met leerlingen en leerkrachten een prachtig kunstwerk gemaakt voor de patio van de school. Duurzaam en van natuurlijke materialen met een bijdragen van
iedereen, zie foto’s in dit kader.

Reactie deelnemers: Inspirerend, vernieuwend en heel
leuk om met elkaar te doen. Van ons krijgen jullie een 8,5!
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VRIJWILLIGERS

De inzet en het enthousiasme van vrijwilligers is ontzettend belangrijk én onmisbaar voor Cultuurhuis Wherelant.
Zij ontzorgen ons op vele fronten en zijn een belangrijk
onderdeel van ons team. Vrijwillligerswerk biedt mensen de
mogelijkheid blijk te geven van hun betrokkenheid en een
kans om te participeren en ergens deel van uit te maken.
In 2019 organiseerden we een feestje voor onze vrijwilligers en docenten om hen in het zonnetje te zetten en te
bedanken voor hun inzet. Wherelant werd omgetoverd tot
HAPPYLANT, een heerlijke plek om te onstpannen, plezier
te hebben en je eens te laten verwennen. Alle gasten werden ontvangen door directeur José van den Hurk met een
welgemeende ‘Free Hug’. Vrienden, familie en bekenden
van de medewerkers regelden de catering, organiseerden
leuke workshops en muzikale ondersteuning. Hier werden
we allemaal blij van!
Onze vrijwilligers ondersteunen ons 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)
• Facilitaire ondersteuning bij speciale gelegenheden
• Maatjes ter ondersteuning van cursisten met een
handicap
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45 vrijwilligers zetten zich gemiddeld
100 uur per week in voor Cultuurhuis
Wherelant.
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SAMENWERKINGS PARTNERS

Culturele instellingen
Openbare Bibliotheek Purmerend
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
Flamenco Biennale

MUZIEKSCHOOL
v�� In��� sinds ����

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
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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
Dijklander ziekenhuis
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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RAAD VAN TOEZICHT, MEDEWERKERS
Raad van Toezicht
Barry Lucas, voorzitter
Oebele vd Woude/Rebekka Heijneman, penningmeester
Peter Hardewijn, lid
Hans Lemmens, lid
René van der Kolk, lid
Gerrita van der Veen, 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
Marleen Hallie, projectondersteuner
Sylvia Plas, communicatie
Wendy de Jong, administratief medewerker
Natasha Meijer, administratief medewerker
Thom Voorsluys, facilitair medewerker
Fatima van de Kommer, facilitair medewerker

Ondersteuning staf
Ilse Kamst, facilitair
Irmgard de Roy van Zuydewijn, projecten
Laurine van Haarlem, administratief en facilitair
43

VRIJWILLIGERS
Ab Alexandre
Alice Sjerps
Anke Yvon van der Spee
Annemarie Thijssing
Annemieke de Haan
Anoeschka Fraikin
Aria van Gent
Barbara Ootes
Barry Ondunk
Brenda Boogaard
Cor Hogenes
Dennis Burgers
Dvara Barschot
Emmy van der Kulk
Fanny de Boer
Fernanda Halekor
Francis van IJzendoorn
Gerda Bijlsma
Gertjan Dubbeld
Giel Duif
Hans Gerritsen
Hans van Zwol
Henk de Bruijn

Ilse Kamst
Jacqueline Bos
Johan Arp
John Ooijevaar
Joke Sistilha
Joke Trim
Kim Klaver
Laurine van Haarlem
Louise Staneke
Marcella Levering
Marian van de Graaf
Marianne ter Wiel
Marieke Heijnsdijk
Marijke Weernink
Mirna Visser
Nanny van der Woude
Petra Janssen
Pieter Arend van Dokkum
Rida Ozinga
Sonja Foekema
Truuske Schaper
Yvonne Staats
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019

DE CIJFERS
Inkomsten
Gemeentelijke subsidie

652.000

Cursussen

169.458

Onderwijs

91.033

Speciale doelgroepen

45.403

Projecten

66.342

Overig

20.027

Huur

13.373

Totaal

1.057.636

Uitgaven
Personeelskosten
Afschrijvingen

5.671

Verkoopkosten

24.559

Huisvestingskosten
Organisatiekosten

138.775
17.071

Directe kosten

383.884

Algemene kosten

67.107

Totaal
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
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420.298

Netto resultaat

1.034.623
17.342
484

16.857
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Van IJsendijkstraat 403 / 1442 LB Purmerend
www.wherelant.nl

