
maart 2016

Opening Outsider Art Museum 

Cardiac Output

Stadsdeelkantoor West 1



CORSO biedt een schat aan 
informatie over Cordaan. Het blad 
is bestemd voor Amsterdammers 
met een verstandelijke beperking.

Corso
Nummer 1
maart 2016

Redactie
Milouda van Heuvelen, 
Elise Kaandorp, Petra Borst

Bladformule 
Milouda van Heuvelen

Drukker 
DRDV Media Services

Basis vormgeving
www.NLXL.com

Lay out
Forma Concreta

Aan dit nummer werkten mee
Kijkduin Media, 
Hans Gerritsen (foto’s Cardiac Output)
Janniek Bodon (foto’s Hermitage)
Evert Elzinga (foto Hermitage groot)

Pictogrammen
Stichting VIPS, Amsterdam

Redactieadres
Cordaan
t.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103
1000 BC Amsterdam
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam

Bij het maken van CORSO is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de 
Europese Richtlijnen voor eenvoudige 
en leesbare teksten voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

Telefoon Fax E-mail
020 43 56 300 020 43 56 301  Corso@cordaan.nl

INHOUD
Weetje 6
Ervaringswerker en  
Geldzaken.

In de stad 7
Amsterdam
Wonen op de  
S.F. van Ossstraat.

Mijn vrije tijd 8
Iedereen kan dansen.

Mijn vrije tijd 9
Iedereen kan dansen.

Contact 10
Robin en Mohammed 
zoeken contact.

Cliëntenraad 11
Het laatste nieuws.

Reportage 12
Cardiac Output.

Dit is mijn werk 14
Stadsdeelkantoor West.

Opening van 4
Outsider Art  
Museum

Colofon

Agenda  16
Wat is er te doen.      



4 Outsider Art Museum Outsider Art Museum 5

OUtsIDer Art MUseUM
Er is een nieuw museum in Amsterdam.
Het museum heet Outsider Art Museum. 
En zit in de Hermitage Amsterdam.
De Hermitage, Cordaan en Het Dolhuys werken er samen.
En je kunt er bijzondere kunstwerken zien.
Van kunstenaars uit heel de wereld.

OUtsIDer Art GAlerIe, ArtOtHeek eN AtelIers
De Outsider Art Galerie en Artotheek van Cordaan zijn  
ook verhuisd.
Naar het gebouw van de Hermitage Amsterdam.
En de ateliers van kunstenaars van Cordaan zitten nu  
in het gebouw.
Er is Outsider Art te zien, te koop én te leen.

De OpeNING
Op woensdag 16 maart was het feest.  
In de Hermitage Amsterdam.
Hare Majesteit Koningin Máxima opende het Outsider  
Art Museum.
En onze Outsider Art Galerie, Artotheek en ateliers.
Esrah van Rooij mocht Koningin Máxima ontvangen.
En haar een bos bloemen geven.
Aeymad en Nina dansten het duet Liefde van Introdans.
Daarna knipte Koningin Máxima het lint door.

OUtsIDer Art MUseUM ONze kUNsteNAArs
Koningin Máxima kreeg ook een rondleiding. 
En bezocht de Outsider Art Galerie.
De kunstenaars van Cordaan ontvingen Koningin Máxima  
in hun atelier.
Máxima hield een praatje met alle kunstenaars.
En onze kunstenaars toonden haar trots hun kunstwerken.
Jescika gaf haar een cadeau mee voor thuis.
Dat is een zelf gemaakt schilderij van Willem-Alexander  
en Amalia.
Norris maakte een hele mooie foto van Máxima .
En bij het afscheid lukte het Aeymad.
Om een selfie met Máxima te maken.

Hier zie je een paar foto’s van deze ontmoetingen.

Sijtse vertelde ons:
De Galerie is een hele fijne plek.
Het is een bijzondere plek om te werken.
Veel kunstenaars zullen jaloers zijn.
Vooral de samenwerking met het museum is mooi.
Koningin Máxima kwam ook bij ons in het atelier langs.
En sprak er met mij over koetjes en kalfjes.
Ik liet haar mijn mooiste schilderij zien.
Dat schilderij is vandaag meteen verkocht.
Daar ben ik heel blij mee.
Ik schilder gewoon weer een nieuwe.
Die tover ik uit mijn hart tevoorschijn.
Want ik schilder vanuit mijn hart.

Ook Marcello sprak met Koningin Máxima.
Hij zei: Het is een hele mooie vrouw.
En ze is ook erg aardig.
Zij vroeg mij naar mijn werk.
Naar hoe lang ik dit werk al doe.
En zei: Heel mooi werk wat je maakt.
De Galerie vind ik prachtig en luxe.
Ik ben hier altijd welkom.
En kan komen wanneer ik wil.

kONINGIN MáxIMA OpeNt OUtsIDer Art MUseUM
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IN De stAD AMsterDAMervArINGswerkers

Yvonne, Ronald, Rob en Hans zijn verhuisd.
Zij wonen al weer een tijdje op de S.F. van Ossstraat.

Yvonne: Ik ben 62 jaar.
En kwam hier na de restauratie wonen. 
Hiervoor woonde ik op de Watertoren. 
Ik vind het leuk om hier te wonen. 
En heb nu mijn eigen appartement.
Ik vind het eten altijd gezellig.
Omdat ik dan met de andere bewoners praat. 
Mijn hobby’s zijn haken en puzzelen.
En naar het musea gaan met mijn vriendinnen.
Of met mijn zwager.
 
Ronald: Ik woonde 23 jaar in de Jordaan.
En heb veel bloemen en foto’s in mijn woning.
Ik woonde hiervoor in de Watertoren. 
Maar daar ben ik weggegaan.
Omdat ik moeite heb met traplopen.
En de woning was vaak benauwd. 
Nu is mijn woning ruim en groot.
Ik heb een hoekwoning met 2 grote balkons.
Mijn hobby’s zijn postzegels verzamelen en klaverjassen. 
Binnenkort wil ik hier weg.
Omdat ik wil gaan samenwonen.

Rob: Ik ben 75 jaar en een echte Amsterdammer.
In het begin had ik het moeilijk met het verhuizen.
Het slapen in een nieuwe woning is heel erg wennen. 
Nu vind ik het fantastisch om hier te wonen.
De omgeving is super mooi. 

Ik woonde 21 jaar op de Marcantilaan. 
Vlakbij de Albert Heijn en winkels.
Nu moet ik met de leiding boodschappen doen. 
Ik heb een benedenwoning.
Wel 2 keer zo groot als mijn oude woning.
Ik kan nu lekker in de tuin zitten. 
Soms vind ik het wel wat druk samen met de  
andere bewoners.
Maar ik maak wel eens een praatje met ze.

Ik bowl al 32 jaar en ben fan van films.
Vooral van James Bond.
Ik ben tevreden over de begeleiding van Cordaan. 

Hans: Ik woonde hiervoor op de Watertoren.
En vind het wel leuk om hier te wonen.
Ik vind het soms wat druk. 
Dat komt omdat hier veel meer mensen wonen. 
Mijn woning vind ik wel leuk.
En ik ben blij met mijn huis. 

Ik hou van schilderen.
En werk in de groenvoorziening. 
Ik ben vaak in de tuin.
En ik werk aan de Amstel. 
Nieuwe zaden planten, aanharken en oppotten.
Ik vind de begeleiding van Cordaan goed.

Ervaring 
Als cliënt van Cordaan weet je veel 
over de zorg die Cordaan biedt. 
Je weet hoe het is om cliënt te zijn.
En hoe het is om met een  
beperking te leven.
Als cliënt heb je ervaring!

Leren van elkaar
Cordaan wil wat doen met die ervaring. 
En dat cliënten andere cliënten gaan ondersteunen. 
Zodat cliënten van elkaar kunnen leren. 
En Cordaan ook van cliënten kan leren.

Ervaringswerker
Als jij leert hoe je met jouw ervaring anderen kunt helpen.
Dan ben je een ervaringswerker.

Iedere cliënt van Cordaan VGZ heeft de brief gehad.
Cordaan wil cliënten gaan scholen tot ervaringswerker. 
Je kon bellen als je meer wilde weten. 
Of als je je aan wilde melden.
Nou dat hebben wij geweten! 
Heel veel mensen hebben ons gebeld!

Informatiedag
Op de informatiedag vertelden we over de scholing.
Er kwamen 37 mensen, cliënten en begeleiders.
We deden oefeningen en er is gepraat.
Deze dag kozen we 11 begeleiders die mee willen leren.
En 11 cliënten die mee gaan doen.
Dat zijn Perez, Mireille, Fatima, Aida, Saskia, Marvel.
En Abdullah, Yangdan, Sandra, Jessica en Mylène.
De scholing is in maart begonnen.

GelDzAkeN
Het beheer van geldzaken van cliënten verandert.
Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) gaat stoppen  
met haar werk.
En Stichting Mijn Geld en Zo neemt het werk over.

Waarom verandert het beheer van jullie geldzaken?
Op 1 april gaan er 2 nieuwe wetten in.
Het zijn De Wet Indicatie Dienstverlening (WID).
En de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)
Ook komen er strengere regels.
Hierdoor moeten begeleiders stoppen met helpen.
Bij het beheer van jullie geldzaken.
En worden jullie geldzaken anders geregeld.

Wat verandert er voor jou?
Kun je je geldzaken niet zelfstandig beheren?
•  Zoek dan iemand die dat voor jou kan regelen. 

Dit kan een ouder of familielid zijn. 
Maar ook een bewindvoerder of curator. 
Dat noem je een belangenbehartiger.

 

•  Er komt ook een Kleine Kas Regeling. 
Zodat je belangenbehartiger niet alle kleine uitgaven 
hoeft te regelen. 
Zoals het kopen van snoep, shampoo of tandpasta.

Wat is de Kleine Kas Regeling?
Als je meedoet met de Kleine Kas Regeling.
Dan betaalt Cordaan eerst al je kleine uitgaven. 
En haalt daarna het door jou uitgegeven geld van  
je rekening af. 
Dat gebeurt aan het einde van iedere maand.
Om dit te mogen doen, vraagt Cordaan je om een  
automatische incasso.
Ook overleggen we met degene die je geldzaken beheert.
Over hoeveel geld je uit kunt gaan geven.
Bijvoorbeeld aan cadeautjes, uitjes, boodschappen,  
reiskosten en zakgeld.
De Kleine Kas Regeling kost je niets en gaat op 1 juni in.
Er is dan geen contant geld meer aanwezig op locaties.

Let op: Als je niet meedoet met de Kleine Kas Regeling
Dan kan Cordaan geen uitgaven meer voor je doen.

Met YvONNe, rONAlD, rOb eN HANs

YvONNe rONAlD

rOb HANs
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estHer lUtHArt
Ik ben Esther.
Als ik dans voel ik me lekker.

Ik dans samen met Mick.
Hij is heel goed. 
Ik sta op een krukje en ga weer zitten.
Bevroren net als Elsa van Frozen.
Als een stevige pop van steen.
Ook doen we een Spaanse dans.

We oefenen 3 keer in de week. 
Op maandag, dinsdag en woensdag.
Het is makkelijk en soms een beetje moeilijk. 
Over het optreden zelf mag ik niks zeggen.
Dat is een verrassing.
Het is leuk en spannend om mee te doen.

MIck Over estHer:
Esther is makkelijk om te liften.
En heel vrij in haar bewegingen.
Zodra ze danst is ze niet meer zo verlegen.
Maar ineens zo anders, energievol en lief.
Stiekem is ze ook ondeugend.
Het is supergaaf en bijzonder om dit te doen.

AeYMAD OAssAbI
Ik ben Aeymad.
Als ik dans voel ik me mooi.

Ik dans samen met Nina.
Zij is aardig en vriendelijk.
Samen dansen vind ik leuk.
En het gaat heel goed.
Ik heb veel nieuwe pasjes geleerd.
Zoals leren liften.
En je krijgt ook huiswerk mee.
Om thuis te oefenen.

De voorstelling gaat over het hart.
Het mooiste stuk gaat over liefde.
En over respect en elkaar vrijheid geven.
Adriaan en de rest doen het perfect.

NINA Over AeYMAD:
Aeymad is heel lief en sterk.
En komt zelf met dansmateriaal.
Hij heeft veel creativiteit en is stoer.
We kregen al snel een leuke klik.
Vriendschappelijk, maar zeker ook professioneel.
Het is voor mij een mooie bijzondere uitdaging.

IeDereeN kAN DANseN 

FrAN stUYF
Ik ben Fran Stuyf.
Ik dans graag met veel power.
En maak de dingen groot.
Ik heb veel kracht en ben sterk.

Ik dans samen met Christoph.
Hij is aardig en lief.
En je kunt met hem lachen.
Christoph heeft veel humor.
En legt alles goed uit.
Hij begrijpt me goed.
Christoph kan heel goed dansen.

Cardiac Output gaat over hartslag.
Er zijn bange, verliefde, gebroken en boze harten.
En een hart van steen.
Het mooiste stuk is samen met Christoph en Aeymad.
We dansen dan op hele langzame muziek.
Als een soort robot.
Ook zien we er heel mooi uit.
De kleding is sexy en er zit goud op.
Het is mijn 1ste keer in de Meervaart.
Er komen veel vrienden en familie kijken.

cHrIstOpH Over FrAN:
Fran is een immens mooie partner om mee te werken.
Zij geeft ook haar eigen invulling en beleving.
Daardoor blijft ze mij enorm verrassen.
En geeft mij inspiratie om samen verder te groeien.

eMre ÖzcAN
Ik ben Emre.
Ik voel me prettig en vrolijk als ik dans.

Ik dans samen met Esther.
Zij is aardig en heel lief.
Een hele leuke dame.
Ik kan goed met Esther oefenen en dansen.
En krijg een heel leuk en vrolijk gevoel met haar.
Het liften met Esther gaat ook al goed.

De voorstelling gaat over het hart.
We oefenen op een angstig, bang hart.
Je hart gaat dan sneller pompen en kloppen.
Adriaan doet het ook heel erg goed.
We hebben veel van hem geleerd.
Ik vind alles wel mooi van de voorstelling.
En heb zin om in de Meervaart te staan.
Ik bereid me goed voor.
Met sporten en op tijd klaarstaan.
Zodat ik kan knallen tijdens de voorstelling.

estHer Over eMre:
Ik vind het heel tof om samen te dansen.
Leuk om te zien hoe puur Emre overal op ingaat.
Dansen met een partner is iets wat je moet leren.
Emre doet dat met overgave en vertrouwt in mij.

Adriaan Luteijn is de leider van de dansers.
En bedenker van De Ontmoeting van Introdans.
Dan werken professionele dansers samen met  
bijzondere doelgroepen.
De dansers leren elkaar kennen.
En leren van elkaars mogelijkheden en beperkingen..
Iedereen kan dansen!

Kijk ook op pagina 11 en 12.
Daar zie je hoe mooi de voorstelling was.

Op 7 maart was er een hele bijzondere dansvoorstelling.
Met mensen van Introdans, de Hogeschool voor de  
Kunsten en Cordaan.
Zij traden samen op in de Meervaart in Amsterdam.
Met de voorstelling Cardiac Output over hartenzaken.

Emre, Esther, Aeymad en Fran van LeBelle deden mee.
Zij moesten eerst auditie doen.
En daarna weken lang hard oefenen.
Samen met de professionele dansers.
Corso sprak met de dansers tijdens de voorbereidingen.

estHer & MIck AeYMAD & NINA

cHrIstOpH & FrAN estHer & eMre
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DE CEnTRALE CLIënTEnRAAD VGZ SPRAK MET 
CORDAAn OVER: 

Dagbesteding
Persoonlijk Begeleiders gaan niet zelf meer op zoek.
Naar passende dagbesteding voor hun cliënt. 
Begeleiders Dagbesteding gaan dagbesteding regelen.

SBB
Stichting Beheer Bewonersgelden stopt met hun werk. 
De Stichting Mijn Geld en Zo neemt hun werk over. 
En wil dat er geen contant geld meer op de locaties is.
Begeleiders mogen cliënten niet meer begeleiden met 
hun geldzaken.

nieuwe dagbestedingslocatie
Er is een nieuwe dagbestedingslocatie. 
Dat is dagcentrum Gaasperdam. 

Kastanjehof
Op De Kastanjehof wonen ouderen. 
En mensen met een verstandelijke beperking. 
De begeleiders werken nu tegelijk met beide groepen. 
Dat gaat niet altijd goed. 
Daarom komt er een apart team.
Om mensen met een beperking te begeleiden.

Crisisteam
Het crisisteam krijgt soms oproepen van politie.
Of van de huisartsenpost. 
Dat gebeurt vaak buiten kantooruren. 
Het crisisteam gaat dan naar de locatie toe.
Om de zaak weer tot rust te brengen. 

Het crisisteam wil graag in de dossiers van cliënten kijken.
Zodat zij weten met wie en waarmee ze te maken krijgen. 
De directie vroeg de Clientenraad wat zij hiervan vindt.

Het crisisteam is daarom komen vertellen:
• wat zij doen
• waarom zij in het cliëntendossier wil kijken
• hoe ze daarbij op de privacy van cliënten kunnen letten.

Het lijkt er op dat het crisisteam alleen maar de  
adresgegevens wil.
Uit het Elektronisch Cliëntendossier. 
Daar kan de Cliëntenraad VGZ wel mee akkoord gaan. 

Achmea
Mireille en Perez spraken met iemand van Achmea.
Achmea is een zorgverzekering. 
Zij betalen de zorg voor veel cliënten.
Achmea wil Cordaan tijdelijk meer geld geven.
Cordaan heeft 6 projecten die zij van dat geld wil doen.
Dat moet dit jaar ook echt gaan gebeuren.
Zo niet dan wil Achmea geld terug.

De projecten:
1.  Op De Werf gaat Cordaan samenwerken. 

Met een tandarts die goed is in werken met mensen 
met een beperking.

2.  Begeleiders gaan 1 keer per jaar in gesprek met  
cliënten.  
 Om te praten over wat ze vinden van de zorg.  
Begeleiders krijgen daar een cursus voor.

3.  Cliënten gaan andere cliënten helpen als  
ervaringsdeskundige.

4.  Cordaan wil geen Persoonlijk Begeleider B meer.  
En de Begeleider A moet deskundiger worden.

5.  De doelen van de begeleiding moeten voortaan in het 
Elektronisch Cliëntendossier. 

6.  Regie in Teams. Teams van begeleiders, verwanten en 
cliënten werken samen aan verbetering van de zorg.

Transtech
Op Transtech was de werkomgeving niet goed. 
Daarom ging Transtech even dicht. 
Totdat er zaken zijn verbeterd.
De meeste problemen zijn nu opgelost. 

Manuelle Moens stopt met  
haar werk
Manuelle Moens is  
directievoorzitter VGZ/GGZ bij 
Cordaan.
Zij overlegt ook vaak met de  
Cliëntenraad VGZ.
Manuelle heeft een nieuwe baan.
En gaat daarom weg bij Cordaan.

Zij gaat werken bij de William Schrikker Groep.
Cordaan vindt het jammer dat Manuelle vertrekt.
Maar feliciteert haar van harte met haar nieuwe baan.

Wil je reageren op de advertentie van Robin of Mohammed:  
Stuur je brief naar:  Cordaan 

T.a.v. Redactie Corso 
Postbus 1103 
1000 BC Amsterdam 
Of mail naar: Corso@cordaan.nl

Wij zorgen dat je brief bij hen terecht komt.

Hoi, ik ben Robin.
Ik ben op zoek naar een man. 
Tussen de 25 en 40 jaar.
Voor in 1ste instantie een vriendschap.
En als het van beide kanten klikt een relatie.
Ik ben 35 jaar.
En woon begeleid zelfstandig.

Ik zoek een man die net als ik zelfstandig is en woont.
Ik heb veel vrije tijd en doe vaak leuke dingen.
En doe dat het liefst met jou.
Dus schrijf me een brief.
Dan krijg je van mij antwoord.
Graag met foto, maar dat hoeft niet.
Ook ga ik graag op vakantie.
Naar warme landen, zoals Spanje.
Dit zou ik ook samen met jou willen doen.
Meestal ga ik met begeleide reizen op vakantie.
Maar ik kan ook met iemand samen op vakantie.
Zonder begeleiding.

Hallo, ik ben Mohammed Ouchou.
Ik ben 31 jaar.
En meervoudig gehandicapt.
Ik zit in een rolstoel.
En krijg met veel dingen hulp.
Ik heb een spraak computer.
Maar kan zelf ook praten.
Als je me leert kennen, ben ik goed te verstaan.
Ik werk 4 dagen op een groep.
Dit vind ik erg gezellig.
Ik zoek een leuke, lieve en gezellige mannelijke vrijwilliger.
Die met mij op pad wil gaan.
Ik ben helemaal gek op Ajax.
En ga graag naar wedstrijden.
Ook ben ik fan van Marco Borsato en Ali B.
Ik luister erg graag naar hun muziek.
En kan alle liedjes mee zingen.
Ik ga graag naar buiten.
Bijvoorbeeld om een stukje te gaan rijden.
Welke man wil met mij de uitdaging aan gaan?
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cArDIAc OUtpUt
De dansvoorstelling Cardiac Output was een groot succes.
Fran, Emre, Aeymad en Esther traden op in de Meervaart.
Zij dansten prachtige, stoere en ontroerende duetten.
Samen met de dansers Christoph, nina, Esther en Mick. 
De Houtwerkplaats maakte het mooie decor.
De muziek was van Jaap van Keulen.
En de prachtige kostuums van Sjaak Hullekes.

De Meervaart in Amsterdam was helemaal uitverkocht.
Iedereen danste de sterren van de hemel.
En het publiek ging uit zijn dak.

Hier zie je foto’s van hoe mooi de voorstelling was.
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JAsper MAAkt eeN cAppUccINO YAsMINA MAAkt GrOeNteN scHOON

keNNY & YAsMINA lereN tOMAAt sNIJDeN FreD & YAsMINA beleGGeN brOODJes 

keNNY MAAkt eeN brOODJe Met MOzzArellA brAHIM MAAkt scrAMbleD eGGs

eN NU eveN wAcHteN Op vOlGeNDe GAsteNJAsper scHeNkt sOep IN vOOr eeN GAst

In het Stadsdeelkantoor West verzorgt Cordaan 
de lunch. 
De cliënten zorgen voor verse broodjes, koffie  
en soep. 
Voor de mensen die bij stadsdeel West werken.
Vanaf 9 uur staat het team klaar.
En gaat in de keuken aan de slag. 
Rond lunchtijd komen de meeste mensen langs.
De cliënten zorgen dat de bestelling compleet is. 
En rekenen met de gasten af. 
Cordaan werkt samen met Soupalicious en 
Moyee. 
Soupalicious zorgt elke dag voor soep. 
En de cliënten hoeven de soep alleen nog  
op te warmen. 
Moyee is van de koffie met echte bonen. 

Jasper vindt koffie maken de leukste taak:
Ik werk al zo’n 5 jaar in de keuken.
En heb al best veel ervaring.
Ik kom van Grand Cafe Genieten in Oost.
Het werk hier vind ik leuker en rustiger.
De mensen waarmee ik werk zijn geweldig.
Eigenlijk vind ik alles leuk om te doen. 
Maar als ik echt moet kiezen ga ik voor de koffie. 
Ik wil graag barista worden. 
Dat is iemand die mooie koffies maakt. 
Daar ligt mijn passie.

Yasmina verteld ook over het werk:
Ik werk nog niet zo lang in de keuken.
En loop hier pas stage. 
Het was eerst heel spannend.
Ik moest even wennen.
Maar nu is het leuk en gaat het goed.
Ik leerde iedereen kennen.
En vind het gezellige collega’s. 
Broodjes en soepjes maken vind ik het allerleukst. 
Ik leerde eerst op school hoe dat moest. 
Daarna mocht ik hier komen werken. 
Ik wil hier vaker in de keuken werken en komen. 

Ook Brahim werkt bij stadsdeel West:
Ik werk hier vanaf het begin.
Het is wel anders als mijn eerdere werk. 
Ik ben liever iemand die wat verkoopt.
Dan iemand die de hele dag blijft zitten. 
Op dit moment wil ik graag helpen. 
Ik leerde al heel snel ei klaarmaken. 
Nu maak ik dat erg veel. 
Mijn lievelingsbroodje is Scrambled Eggs. 
Deze worden warm gemaakt.
Ik heb aparte maar aardige collega’s.
Ik wil niet teveel opscheppen, maar ze zijn leuk!

stADsDeelkANtOOr west



AGeNDA Wil je ook naar het Outsider Art Museum?
Of naar de Outsider Art Galerie en Artotheek?
Dat kan. Lees er hier meer over.

Outsider Art Museum
In het Museum zie je Outsider Art kunstwerken.
Een toegangskaartje kost € 12,50.
Met je stadspas of museumjaarkaart is het gratis.
Adres: Amstel 51, Amsterdam
Website:www.hermitage.nl 

Outsider Art Galerie en Artotheek 
De Galerie en Artotheek zijn gratis te bezoeken. 
Je bent van harte welkom.
Adres: neerlandiaplein 1, Amsterdam
Website: www.outsiderartgalerie.nl

Openingstijden
Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op 27 april en 25 december.

Outsider Art
Bert Schoonhoven is galeriehouder van de  
Outsider Art Galerie.
Hij is erg blij met zijn plek in het gebouw  
van de Hermitage.
En met het nieuwe Outsider Art Museum.

Bert vertelde ons:
Ik ben vandaag zo gelukkig.
De opening was een geweldig feest.
En 1 van de mooiste momenten in mijn leven.
Ik mocht Koningin Máxima rondleiden.
En haar enthousiast maken voor Outsider Art.
Máxima heeft een prachtige uitstraling.
Zij is een enorm aardige, warme persoonlijkheid.
En vooral ook heel belangstellend.

Ik doe al 25 jaar erg mijn best.
Om Outsider Art onder de aandacht te brengen.
En het werk van deze kunstenaars bekend te maken.
Outsider Art is een naam voor unieke kunstwerken.
Gemaakt door bijzondere artistieke talenten.
Er zijn wel regels voor het maken van Outsider Art.
Je hebt geen kunstopleiding gevolgd.
Luister naar de stem in jezelf. 
Kijk niet naar wat anderen al hebben gemaakt.

Ik zie de naam Outsider Art als een geuzennaam.
En wil dat mensen Outsider Art serieus nemen. 
Gelukkig komen er steeds meer liefhebbers.
Het Outsider Art Museum helpt daar zeker bij.
Fijn dat deze prachtige locatie zich openstelt.
Hier kunnen we onze kunst aan het grote publiek 
laten zien.


