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Droom van Bij Katrien
Elkaar ontmoet op het schoolplein en in de Bossche binnenstad, met een gemeenschappelijke
deler, niet alleen maar denken en praten, maar daadwerkelijk iets willen doen.
Vanuit ons hart en maatschappelijke bevlogenheid, mensen verbinden en zo een posi9eve
beweging aanjagen op weg naar een nieuwe lokale sociale werkelijkheid!
We zijn snel van praten overgegaan in ac+e, toen het parochiehuis naast de Catharinakerk een
nieuwe bestemming zocht na jaren van leegstand. Van dromen naar daadwerkelijk doen.
Ook toen bleek dat deze loca+e voorlopig geen op+e was, zijn we gewoon begonnen. Mede dankzij
Jacques van Geﬀen, die ons de sleutel en toegang gaf tot het Mariapaviljoen en Dit Ook. Maar ook
dankzij andere sponsoren en meemakers die geloofden in onze droom.
Onze droom 5 jaar geleden was naast mooie verbindingen en weer iets voor elkaar betekenen ook
een eigen pand, dat de nieuwe huiskamer in de binnenstad zou gaan worden. Maar inmiddels is het
zoveel meer dan dat.
Een buurthuis, gezellige foyer, fantas+sche zaal, een heerlijke zolder, maar vooral een plek waar
alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch zich thuis voelen. Bij Katrien is de ontmoe9ngsplaats, waar
mensen met of zonder beperking zijn verbonden, weer samen twinkelen en par9ciperen in deze
nieuwe sociale werkelijkheid.
Wij zijn Bij Katrien!

DNA van Bij Katrien
Naast onze maatschappelijke bevlogenheid, hebben wij een aantal kernwaarden in ons DNA, die
tevens onze doelstellingen uitdragen.
o Verbinden van mensen en denken buiten de “hokjes”, dus niet alleen ac+viteiten voor oud of
jong, allochtoon, autochtoon, beperkt of niet beperkt, maar juist samen, want wij geloven dat
iedereen van elkaar kan leren.
o Denken in kansen en kijken naar ieders kracht . Wij geloven dat iedereen een bijdrage kan
leveren aan een betere en gezelligere samenleving, klein of groot maar vooral samen. Het benuXen
van ieders talent, geen liefdadigheid, maar gewoon meedoen. Éénmalig of wekelijks, dat maakt
voor ons geen verschil.
o Wederkerigheid, waarin we bij iedere samenwerking klein of groot al+jd de vraag stellen, wat
kan Bij Katrien voor jou betekenen, maar ook wat beteken jij voor Bij Katrien of de bewoners van
‘s-Hertogenbosch. Een gezamenlijke overtuiging mag niet ontbreken in onze samenwerking,
crea+viteit in denken maar ook in doen.
Bij Katrien is een burgerini9a9ef, dat zich vooral richt op hierna aangehaalde richtlijnen ten
behoeve van een gezonde stad & sterke wijken, en werk& inkomen vanuit de begro9ng 2018
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Op de volgende pagina’s nemen we je mee door het waarom van onze ac+viteiten, maak je kennis
met onze huisgenoten en gebruikers en wordt het je duidelijk waarom wij allemaal Katrien zouden
moeten worden. De hoogtepunten in één oogopslag.

De +en van Katrien
Naast onze kernwaarden en ons DNA , hanteren we ook de +en van Katrien.
o We zorgen samen voor een veilige plek
o We gaan uit van ieders goede inten)e
o We benaderen elkaar met respect
o Alle materialen en crea7es in de ateliers blijven eigendom van Katrien
o We spreken elkaar aan op vriendelijke toon
o Bij Katrien zijn we nuchter, clean en staan we in contact met onszelf en anderen
o We dragen bij aan een gezellig samenzijn en hebben oog voor een mindere dag van een ander
o We zijn bereid een ander te helpen en kennen daarbij de grenzen van ons eigen kunnen
o We respecteren de afspraken die we samen maken Bij Katrien
o We geven degene zonder glimlach er één van onszelf

Begro+ng 2018 – Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De ac+viteiten van Bij Katrien komen meer en meer overeen met het beleid van de
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Bron: programmabegroting 2018 gemeente ‘sHertogenbosch

Begro+ng 2018 – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Bron: programmabegroting 2018 gemeente ‘sHertogenbosch

Bestuursakkoord 2018 – Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Bron: Bestuursakkoord 2018 gemeente ‘s-Hertogenbosch

Impact Bij Katrien in de Media

Impact Bij Katrien Social Media (d.d.1 november 2017)
Facebook
Instagram
TwiXer

– 1399 volgers
– 122 volgers
– 361 volgers

Wij zijn Bij Katrien
Bij Katrien zijn wij allemaal! Van de meisjes van het atelier, de klussers in het pand, de
horecapool, de gastvrouwen/heren, de organisatoren en coördinatoren van ac+viteiten, de
opera+oneel coördinatoren, de medebewoners, gebruikers, het bestuur achter en voor de
schermen, de sponsoren, bedrijven, vrienden, de hulp op diverse professionele vlakken zoals
ﬁnanciën, ﬁscale adviezen, marke+ng en nog veel meer.
Onze hele organisa+e draait op meemakers zoals wij ze noemen. En samen zijn we Bij Katrien.
Bij Katrien wordt momenteel juridisch gevormd door S+ch+ng Huiskamer Bij Katrien
(kvk 63035863) Deze s+ch+ng is verantwoordelijk voor de exploita+e van het pand, de
ac+viteiten, huisgenoten en de leerwerk plekken.
De s+ch+ng kent een bestuur bestaande uit 6 personen en is momenteel nog bezig met
uitbereiding van het huidige bestuur. Tevens zijn zij samen met 2 opera+oneel coördinatoren
verantwoordelijk voor de programmering en realisa+e van de bewoners ac+viteiten. Het bestuur
is samen met de 2 opera+oneel coördinatoren verantwoordelijk voor het realiseren en borgen
van de Droom van Katrien.

Bestuur S+ch+ng Huiskamer Bij Katrien
Nelleke van Antwerpen – Sociaal ondernemend| Analy+sch| Kennis en netwerk in de
arbeidsbemiddeling| Op+mist| Goed met cijfers.
Getrouwd met Richard Roth en moeder van Annabel en Wouter
Gieke Buur – Veranderkundige omdenker| Enthousiast | Dol op structuur | Denker en Doener|
Brede kennis van sociaal domein.
Moeder van Piene, Dries en Cato.
Joyce Coensen – Bevlogen | Feng Shui professional | Groot netwerk in zorg & onderwijs | Betrokken |
Kansen benuXen | Sensi+ef | Sociaal.
Samenwonend met Ernest Achterhuis en moeder van Rosa, Fee en Jim.
Mechteld Janssen – Organisa+etalent | Enthousiast | Spontaan | Daadkrach+g | Direct | Crea+ef |
Marke+ng & Communica+e achtergrond.
Samenwonend met Bernd Dekkers en moeder van Teddie, Lieve en Joosje.
Carolien van Mackelenbergh - Crea+ef | Zorgzaam | Sociaal | Groot zakelijk & sociaal netwerk |
Verbinder | Mensen Mens.
Getrouwd met Huub van Mackelenbergh en moeder van Teuntje en Guus, Zus van Bas (verstandelijke
beperking).
Jeroen Weijers - Verbinder en bruggen bouwer | Posi+ef | Zakelijk idealist |Bourgondisch | Zet zich in
voor geleXerdheid.
Samenwonend met Chrisje van Rens en vader van Meike, Daantje en Tuur.

Opzet en rela+e Bij Katrien
We zoeken, dagen uit en verleiden steeds meer mensen om ook Katrien te worden. Dat kan in
verschillende rela+evormen, maar bevat al+jd een stukje van ons DNA. En de wens samen meer
geluk, meer inclusie en meer warmte te brengen in de binnenstad. Dit doen we door te zoeken
naar een op9male bezeLng van het pand, door eigen ac+viteiten te organiseren, waarvan
sommige wekelijks, sommige eenmalig. Maar we hebben ook vaste medebewoners en
gebruikers. Daarnaast hebben we al een ac+ef netwerk van Vrienden van Katrien. We zoeken
al+jd naar een synergie en wederkerigheid in de samenwerking of organisa+e van ac+viteiten.
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We hebben een aantal wekelijkse en maandelijkse
ac+viteiten, maar ook eenmalige ac+viteiten al+jd
met een maatschappelijke, culturele en sociale
insteek waar verbinding, en wederkerigheid
centraal staan. Kennismaken met Katrien en de
vooral kennismaken met andere bewoners.

Atelier, Haken en Breien Bij Katrien
2 x per week maandag- en dinsdagochtend
Wekelijkse verbinding van:
25 vaste meemakers
4 vaste gastvrouwen/heren
Wederkerigheid/maatschappelijke impact
Het atelier is een van de eerste groepen die Bij Katrien begonnen is, veelal dames,
alleenstaand, weduwen, arbeidsongeschikten, die veel met elkaar delen, ook buiten de
ateliergroep om.
o Eigen app groep
o Verbinding met de wandelgroepen
Geluks
cijfer
o Sociale verbindingen, samen i.p.v alleen
o Ondernemen ook ac+viteiten buiten Katrien
o Helpen elkaar en delen vreugde en verdriet met elkaar
o Producten die gemaakt worden, zijn bestemd voor verkoop Bij Katrien
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Wandelen Bij Katrien
2 x per week maandag- en dinsdagochtend
Wekelijkse verbinding van:
20 vaste meemakers
15 dementerende ouderen
15 wekelijks wisselende jongeren
Wederkerigheid/maatschappelijke impact
De wandelgroepen zijn een verbinding tussen dementerende ouderen, vrijwillige
meemakers en scholieren van het Van Maerlant College en de Bossche Vakschool.
o
o
o
o

Verbinding jong en oud.
Beweging en gezelligheid in de buitenlucht.
Bewustwording en maatschappelijke stage.
Uit sociaal isolement en eenzaamheid.

Geluks
cijfer
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Kletsen en bewegen Bij Katrien
1 x per week vrijdagochtend
Wekelijkse verbinding van:
10 meemakers
2 vaste coördinatoren
Wederkerigheid/maatschappelijke impact
De ac+viteit is opgezet samen met de GGD,
het betrep moeders met kleine kinderen waaronder
ook statushouders.
o Beweging en samen zijn.
o Delen van ervaringen.
o Contacten en verbindingen met andere
ac+viteiten en meemakers worden gelegd.
o De bewegingslesssen worden vrijwillig gegeven
door Franka van Hoof, een van de medegebruikers
van het pand.

Geluk
s cijfe
r
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Koken Bij Katrien
In verband met beperkingen huidige keuken is er het afgelopen jaar incidenteel gekookt
voor statushouders en binnenstadbewoners ( 4 x per jaar).
Voorheen was dit iedere maand, maar momenteel staat dit even on hold door ontbreken
keuken.
Gemiddeld 25 deelnemers per keer.
Wederkerigheid/ maatschappelijke impact
o Samen koken, opruimen en afwassen, meedoen en delen. Samenwerken.
o Contacten tussen meemakers zijn vaak blijvend, ze zoeken elkaar ook op buiten de
kookavonden, statushouders helpen integreren en verhalen delen.
o Sponsoring en betrokkenheid van lokale supermarkt voor boodschappen.
o Eenzaamheid wordt doorbroken, een ﬁjne avond uit en gra+s eten, ook als je het niet zo
breed hebt (voedselbank, S+ch+ng Quiet).

Geluks
cijfer
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Zing Nederlands Bij Katrien
1 x per maand zondagmiddag
8 vaste meemakers.
Gemiddeld 50 deelnemers per keer.
Wederkerigheid/maatschappelijke impact
o Samen zingen, saamhorigheid.
o Nederlandse taal leren taal barrières worden weggenomen.
o Leren en in contact komen met elkaar.
o Inloop voor de buurt en inwoners van de stad.

Geluks
cijfer

De ac+viteit wordt per 1 november omgezet naar Zingen Bij Katrien.
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Persoonlijk verhaal – Marja Mutsaers
Ik ben Marja (63 jaar). In 2015 zat ik deels in de ziektewet en deels in de WW. Ik zag op FB dat in
een weekend de Kledingbeurs vrijwilligers zocht voor 15 november 2015 Bij Katrien. Zo kwam ik in
aanraking met Bij Katrien. Het concept sprak mij duidelijk aan! Verbinden... jong en oud; werkende
of werkloos; gezond of gehandicapt. Toen ik hoorde van de wandelclub was ik meteen verkocht.
Wandelen is mijn ding! En ouderen "iets" bieden en uit de dagelijkse sleur halen trof me meteen.
Pas in 2016 toen er vrijwilligers voor o.a de bardiensten
werden gevraagd ben ik hierin wat ac7ever mee gaan helpen.
Dankzij mijn vrijwilligerswerk heb ik Bij Katrien al meerdere
voorstellingen en Project Wolk mee mogen maken.
Mijn leven is alleen maar verrijkt. I.p.v. thuis te zi_en "malen"
beteken ik weer wat voor anderen. Leer meer mensen kennen.
Doe leuke dingen en maak leuke dingen mee.
Ook heb ik Bij Katrien in deze periode zien ontwikkelen.
Voel me er gelukkig en dat is waarom ik terug blijf komen.
Ik vond zelf dat ik weinig te bieden had maar ben er
inmiddels ook achter dat dit niet iets groots hoea te zijn.

Geluks
cijfer
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Persoonlijk verhaal - Maartje van Pinxteren-Slaats
Een van de meisjes van het atelier.
Ik ben Maartje (43 jaar), getrouwd met Elwin, de
leukste en liefste die ik me maar kan wensen. Samen
hebben we 2 super dochters, Minke en Jiske.
Iemand heea mij ooit gewezen op Bij Katrien. Ik ben
helemaal in het begin al bij hen terecht gekomen. Bij
Katrien heea mij met veel lieve mensen in contact
gebracht. Omdat ik volledig in de WAO zit is het zo ﬁjn
om ergens naar toe te gaan, gewoon voor de
gezelligheid maar ook voor steun! Er zijn mooie
vriendschappen ontstaan.
Dat ik er al die jaren nu nog steeds iedere week naar
toe ga komt door de mensen, zowel voor als achter de
schermen. Je wordt omarmd! Het geea me een warm
en veilig gevoel! Ik ben blij dat ik erbij hoor! Een
Katrientje. Dat ik iets terug kan doen voor de
maatschappij.

Geluks
cijfer
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Persoonlijk verhaal – Rita Hamersma
Rita is enthousiaste meemaker die overal waar ze kan
een handje helpt. Een atelier meisje, een fana7eke
wandelaar en ook een enthousiaste gastvrouw.
Ik ben Rita, heel veel jaren jong. Inder7jd gaf mijn
dochter Karin mij een folder van Bij Katrien en zei: Dit
is echt iets voor jou. En zo belandde ik Bij Katrien. Bij
Katrien brengt mij in contact met heel veel
verschillende mensen en er is toch zo'n
vanzelfsprekende verbondenheid.
Er gebeurt steeds meer Bij Katrien, het is zo leuk om
het te zien groeien en ik maak er graag deel van uit.
Bij Katrien is iedereen zo bijzonder, gemo7veerd. We
beïnvloeden elkaar in posi7eve zin.
De onderlinge verbinding en zeker met andere
culturen, voegt veel toe, daar wordt een mens rijker
van.

Persoonlijk verhaal – Helen Bouwhuis
Bij Katrien betekent voor mij het bewijs dat mensen in onze geïndividualiseerde maatschappij
behoeae hebben aan contact en dat mensen bereid zijn om iets voor elkaar te doen. Bij Katrien
verzacht de samenleving en ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik elke maandagochtend
mijn week kan beginnen met het ervaren van het bewijs hiervan. Het wekelijks wandelen met
scholieren en ouderen in een kwetsbare posi7e herinnert mij eraan waar het echt om gaat in
het leven. Elkaar zien, elkaar accepteren en elkaar waarderen. Voor mij persoonlijk eer ik op
deze manier elke maandag mijn vader met ons ‘familieprincipe’ dat dankbaarheid voor wat er
is, een sterkere kracht is dan iets willen wat ontbreekt.
Met alle maandagochtend mensen samen beteken ik voor Bij
Katrien dat het principe waar Bij Katrien voor staat een
beproefd en bewezen concept is dat een inbedding in onze
gemeente heea gerealiseerd. Op dinsdagochtend is er
eenzelfde wandelgroep die ik inmiddels heb overgedragen aan
collega Hans. Dat wat ik persoonlijk ervaar aan de kracht van Bij
Katrien, draag ik uit en verspreid ik via het principe broaden & build. Een olievlek van
momenten van gevoelens van ontroering, waardering en dankbaarheid. Waar gaat het om bij
Bij Katrien? Om wederkerigheid, om een inclusieve samenleving waarin iedereen kan
par7ciperen
En dat allemaal met de overtuigde visie : hoe kan het wèl?

Geluks cijfer
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Wederkerigheid/maatschappelijke impact.
Onze vaste medebewoners zijn andere vaak al bestaande ini+a+even die bij Katrien inwonen,
vaak gebruik maken van en kantoor inclusief opslagruimte, maar daarnaast ook frequent gebruik
maken van de zaal/foyer. We hebben een basis contract en ze betalen maatschappelijke tarieven
voor de combina+e van ruimtes. Ze hebben zelfstandig toegang en draaien hun ac+viteiten
zelfstandig binnen het pand. De synergie die ontstaat vertaalt zich in:
o
o
o
o
o

Verbinden en kennis maken met elkaar d.m.v. voorstellingen en ac+viteiten.
Culturele en sociale ac+viteiten organiseren voor bewoners.
OpzeXen en helpen bij andere ac+viteiten.
Voorstellingen, repe++es in de zaal, met gedeelde baromzeXen voor Bij Katrien.
Bardiensten en schoonmaak werkzaamheden.

Carlo van de Water – Voorzi_er Moyses Bosch
Als voorziXer van Moyses Bosch ervaar ik bij Katrien vooral als een toevluchtsoord, wij zijn na
dakloos te zijn geworden hartelijk ontvangen en opgenomen in de bij Katrien familie. Van een sta+g
herenhuis zijn we beland in een Barbiehuis, het verschil tussen mannenaansturing bij ons en de
vrouwenhand van bij Katrien kan niet zichtbaarder vertaald worden.
Twee keer per jaar spelen wij een theaterproduc+e, dat brengt zo'n 1500 bezoekers over de vloer
die allemaal kennis maken met bij Katrien. In al onze communica+e en afstemming blijp
(her) huisves+ng een belangrijk onderwerp, daarmee brengen we ook die van bij Katrien steeds
onder de aandacht. We dragen ﬁnancieel ons steentje bij en waar mogelijk ook in de huishouding
en verdere samenwerking. De afstemming met andere gebruikers heep al tot crea+eve ideeën
maar nog niet tot concrete plannen geleid, die ook vanwege onzekerheid steeds uitgesteld worden.
Het voormalig theater Bis is voor ons heilige grond, met weemoed denken wij aan +jd dat de
theaterzaal en de foyer nog in volle glorie waren. (Het uitblijven van langer durende afspraken
maakt dat wij geen investeringen kunnen doen en dus met alle andere gebruikers al bijna twee jaar
onder tekortkomende omstandigheden met elkaar werken). Voor ons is het nu een
safe haven, we zijn onder dak, onze spullen zijn veiliggesteld en we kunnen spelen.
G
eluks c
ijfer

Dromen over een toekomst aan de Triniteitstraat doen we onszelf niet aan,
de teleurstelling van het niet kunnen realiseren van dromen willen we ons besparen.
We dromen éérst over duidelijkheid over de toekomst van het pand én onze huisves+ng.
Als die er is gaan we onbegrensd los in fantaseren over
mogelijkheden, want die zijn er legio.
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Persoonlijk verhaal – Peter Sleutjes COC Noord Brabant
Bij Katrien betekent voor ons COC een veilige haven, een huiskamer waar we met allerlei
verschillende inwoners een grote familie vormen.
Binnen Katrien zijn wij als COC het ‘echte’ roze element en tezamen met alle andere inwoners
vormen wij een mooi geheel.
Het pand is voor ons een veilige thuishaven. Daarnaast een uitstekende vergaderloca+e en een
plek voor onze bijeenkomsten. Tevens archief- en bureaufunc+e.
Wij zouden graag wat meer gebruik willen en kunnen gaan maken van de theaterzaal voor
optredens en voorstellingen, samen met de andere gebruikers bij Katrien.

Persoonlijk verhaal – Tessa van Berkel Projectleider Quiet
Bij Katrien is voor Quiet een ﬁjne plek waar vanuit wij verder kunnen werken aan de uitbreiding en
.
verankering
van de Quiet Community in Den Bosch. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar kunnen
aanvullen en versterken door de gemeenschappelijke doelen die we nastreven.
Voor Katrien zijn wij een gezellige en betrouwbare huisgenoot die samen met haar medebewoners een
nog ﬁjnere plek van Bij Katrien wil maken.
De huiskamer aan de Triniteitstraat is uitermate geschikt voor onze wekelijkse inloopochtenden, waar
onze Members elkaar en andere bezoekers van Bij Katrien kunnen ontmoeten. Voor de gezelligheid,
maar ook om elkaar een stap verder te brengen. De (ﬁguurlijke) lage drempel van het pand en de
centrale ligging zijn ideaal voor onze doelgroep.
Het is voor ons belangrijk om een vaste loca+e te hebben waar wij in de
komende jaren kunnen werken aan uitbreiding. Bij Katrien biedt ons voldoende
ruimte om die uitbreiding te realiseren. Verder willen we vanaf medio 2018
(extra) ac+viteiten voor en door onze Members kunnen organiseren. De
theaterzaal leent zich hier uitstekend voor.
Wij kijken ernaar uit om in de komende +jd samen met alle huisgenoten van Bij
Katrien te werken aan een nog mooiere plek in de stad waar verbinding,
ontmoe+ng en verzach+ng centraal staan.

Persoonlijk verhaal – Yvonne Mirrer
Bij Katrien is voor mij een verbindingsplek. Laagdrempelig, sfeervol en huiselijk. Je mag zijn wie
je bent, iedereen is welkom! Zeer gericht op en een goed voorbeeld van de bedoeling van de
‘par+cipa+emaatschappij’. Er is veel te doen , te beleven en te vinden voor alle leepijden en
doelgroepen. Van ontmoe+ng tot beweging tot hulpverlening …………..een breed scala, groot
assor+ment en verschillende ‘pluimage’ waarin iedereen ‘aan zijn/haar trekken’ kan komen.
Mijn bijdrage aan Katrien is de holis+sche aandacht voor de mens in zijn/haar leefomgeving.
Laagdrempelige hulp, begeleiding en ondersteuning bij gezondheid en welzijn.
Het pand, de huiskamer zou ik omschrijven als sfeervol, huiselijk, gemeenschappelijk, het
doorbreken van eenzaamheid, ontmoe+ngsplek, gezelligheid, warmte, liefde, aandacht.
Mijn droom bij Katrien is een geïntegreerde huiselijke cultuurgerichte ontmoe+ngsplek
gecombineerd met een groot aanbod gericht op welzijn, gezondheid, balans en geluk.
Het kan een 8 worden als er meer zekerheid komt omtrent het pand, zodat er +jd
en ruimte kan komen voor verdere groei, ontwikkeling en uitbreiding van kansen.
Bij Katrien heep laten zien in staat te zijn om met alle mee makers en gebruikers
een mooie ruimte en producten neer te zeXen.

Persoonlijk verhaal – Gerben Hoeve (Huurder Flexplek)
. ben Gerben Hoeve (43 jaar) getrouwd met Maaike
Ik
en vader van 2 dochters en 1 zoon. Ik ken Bij Katrien
via de ini7a7efnemers van Bij Katrien.
Zij zijn moeders van de school waar onze kinderen op
zi_en. Waar we tevens bevriend mee zijn. In 2014
viel ik midden in een verhuizing van Bij Katrien bij het
Mariapaviljoen, sindsdien ben ik blijven plakken.
Bij Katrien brengt mij een plek waar heel veel diverse
mensen samen komen, samen (mee)maken en
verbinden. Ik help graag op de open dagen, draai
graag plaatjes en heb meegeholpen met de
introduc7eﬁlm rondom de ac7viteiten Bij Katrien.
Ik blijf komen omdat het voor mij als thuiskomen
voelt. Warmte, liefde en gezelligheid. Daarnaast heb
ik er inmiddels een ﬁjne werkplek gevonden op de
bovenverdieping.
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Wederkerigheid/maatschappelijke impact.
Gebruikers noemen wij de externe par+jen die met een maatschappelijke, culturele ac+viteit
wekelijks de zaal huren, ze betalen daar een maatschappelijk tarief voor in rela+e tot het
aantal uren gebruik per week. Ze draaien volledig zelfstandig hun ac+viteiten en de synergie en
wederkerigheid vertaalt zich in:
o Bardiensten en schoonmaak werkzaamheden
o OpzeXen en helpen bij andere ac+viteiten
o Voorstellingen in de zaal, met baromzeXen voor Bij Katrien
o Uitnodigen en open stellen van zaal voor bewoners, scholieren, ouderen d.m.v. gra+s
voorstellingen
o Introduc+emogelijkheden bieden voor Bij Katrien +jdens ac+viteiten.

Persoonlijk verhaal – Fleur van Rijn (Buro Alsof)
‘Woensdagmiddag theaterles geven op de ﬁjnste werkplek die er is’ en nog meer…
Door Bij Katrien heb ik de kans gekregen om als zelfstandig theaterdocent van start te gaan op een
inspirerende loca+e. Vanuit deze loca+e heb ik Buro Alsof opgebouwd en heb ik veel gehad aan de
gesprekken met verschillende mensen die ik in de huiskamer van Bij Katrien ben tegengekomen.
Mensen die ik anders niet snel had ontmoet of zelf had opgezocht. Heel waardevol voor mij.
Als theaterdocent van Buro Alsof geef ik elke woensdagmiddag theaterles aan kinderen van 5 t/m 15
jaar oud in de theaterzaal van Bij Katrien. Een bijzondere ruimte om les te geven en te krijgen. Als je
hier binnenstapt voel je de sfeer, de geschiedenis en word je uitgedaagd om hier nog meer mooie
dingen te blijven maken. Dit doen de kids en jongeren regelma+g door te stralen in hun eigen
voorstellingen, waarbij de publiekstribune gevuld is met een mengelmoes van mensen. Waarna we
elkaar na de voorstelling kunnen ontmoeten in de huiskamer van Bij Katrien, onder het genot van een
drankje, ingeschonken door een van de enthousiaste vrijwilligers.
Zo ontstaan er nieuwe en spontane ontmoe+ngen, raak ik elke week geïnspireerd door mensen en
verhalen. En ontstaat er een nieuwe ‘droom’ om met mijn theaterkinderen een voorstelling te maken
met de ouderen van Bij Katrien. Zodat zij samen kunnen stralen
in de theaterzaal. Naast deze dromen, is er nog zoveel om van
elkaar te leren en samen te creëren.
Ik voel mij als klein onderdeel van Bij Katrien verbonden en
bevlogen om in de toekomst nog meer verbindingen aan te
gaan onder het dak van Bij Katrien.

Persoonlijk verhaal – Lies Manie (Tai Chi)
Via, via hoorde ik over `Bij Katrien ` terwijl ik aan het zoeken was naar een mogelijkheid om met
50+ mensen te werken dichtbij hun woon omgeving. Ik zocht een ruimte, een sfeer om samen
bezig te zijn met Tai Chi Tao als levens kunst.
De eerste kennismaking was meteen een warm bad. Je wordt echt onthaald. Mensen zijn
welkom om binnen te lopen en kennis te maken met de veelheid aan ac+viteiten en die zijn er
volop. Veel verschillende culturen, jong en oud je vindt er van alles.
Voor mij een sfeervolle ruimte om de gezondheids- en
bewegingsac+viteiten vorm te geven met name door
het extra wat Bij Katrien biedt. Namelijk de mogelijkheid
om elkaar +jdens en na de ac+viteit te ontmoeten, echt
tot een gesprek te komen.
Een warm open gevoel om samen verder te leven.
Hopelijk nog lange +jd.
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Persoonlijk verhaal – Franka van Hoof (BodyworX)
Als docent dans en pilates betekend Bij Katrien voor mij individuele bewegingsvrijheid; Bij Katrien
geep mij leXerlijk en ﬁguurlijk de ruimte om mij op mijn vakgebied te proﬁleren.
In elke les zijn alle leepijden van harte welkom want niveau maakt het onderscheid en juist deze
varia+e van leepijden maakt het samen trainen bijzonder; En ben je minder bedeeld, dan wordt
ook hiervoor een mouw aangepast. Dit past bij het concept van Bij Katrien.
Als docent stel ik mij beschikbaar voor de mama en baby gym om ze begeleiden in de juiste
manier van bewegen. Door mijn verleden als theaterdanseres, voel ik mij als een vis in het water
in de theaterzaal. De theatrale uitstraling, de kleedruimtes, de tribune en de theatervloer past bij
de wijze waarop ik de trainingen uitdraag: met gevoel en verdieping.
Een mooie droom zou zijn als er +jdens de lessen ook van alles te
doen is in de loungeruimte, dat er ruimte is om elkaar op ongedwongen wijze beter te leren kennen.
Dat er - bij wijze van - elke dag dynamiek is.

Incidentele gebruikers Bij Katrien 2017
Gedurende het hele jaar, zijn er ook incidentele gebruikers Bij Katrien. Jaarlijks terugkerende samenwerkingen
of éénmalig gebruik van de zaal, foyer of zolder. Alles op basis van een wederkerigheid en iets voor elkaar of
bewoners betekenen. Hieronder een greep uit onze incidentele gebruikers. De synergie die ontstaat vertaalt
zich voornamelijk in kennismaking met Katrien en de mogelijkheden en ac+viteiten die we bieden. En
verbindingen met anderen. Ook het enthousiasme, nieuwe vrijwilligers en ini+a+even die hier weer uit
ontstaan.
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Vrienden van Bij Katrien
Er zijn ook vrienden van Bij Katrien. Vrienden die de Bossche binnenstad een warm hart
toedragen en iedereen Bij Katrien laat stralen in de nieuwe sociale werkelijkheid.
Al onze ac+viteiten worden immers mogelijk gemaakt door vrijwillige inzet, ﬁnanciële en
materiële bijdragen van bedrijven, fondsen en par+culieren.
Afgelopen 2 jaar heep onze focus gelegen op de invulling van ac+viteiten, professionalisering en
beze~ng van het pand. Door ons aanstekelijke enthousiasme zijn we erin geslaagd om het aantal
vrienden, waarvan 75% bedrijven, signiﬁcant te laten groeien.
In 2018 wordt gestart met het wervingsplan voor "ac+eve vrienden" , zoals in de oorspronkelijke
doelstellingen beschreven.
Waarin onder andere nadruk gelegd gaat worden op het Bossche bedrijfsleven, voor enerzijds
doorstroom van werk leerplekken, anderzijds een sponsor ondersteuningsplan, waarin
wederkerigheid voorop staat en waarin we gaan bouwen aan het vergroten van
onze ﬁnanciële zelfstandigheid.
Op de volgende pagina een greep uit onze ‘vrienden’ die ons afgelopen jaren gesteund hebben in
vooral sponsoring van materialen, diensten, kor+ngen, en andere vormen van sponsoring.

Vrienden van Bij Katrien 2017
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Ontwikkelingsgroei van Bij Katrien 2012-2017
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Bij Katrien in een oogopslag …..
o

Bestrijdt en doorbreekt eenzaamheid.

o

Is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

o

Handelt naar vermogen in het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt.

o

Vervult met haar warme huiskamer een faciliterende rol in de binnenstad.

o

Is een burgerini+a+ef voor en met elkaar. We helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar.

o

Inwoners zeXen zich vrijwillig in voor en met elkaar. En we behandelen elkaar respectvol,
ook buiten Katrien.

o

Zijn betrokken inwoners die elkaar kennen en naar elkaar omzien.

o

Bewoners krijgen de kans zich te ontwikkelen waardoor de kansen groter worden om toe te
treden op de arbeidsmarkt.

o

Is de verbinder van en groot netwerk van samenwerkende par+jen op sociaal cultureel
gebied.

o

Inwoners voelen zich thuis in de huiskamer van Katrien

Onze droom is nog niet klaar……
5 jaar geleden begonnen we met onze droom. We wilden doen, brengen, verbinden en terug
laten geven. En wat is het een voorspellende droom gebleken…. Bij Katrien heep onze stoutste
verwach+ngen overtroﬀen. Iedere week zien wij weer in ogen, handen en harten waarom
iedereen Katrien zou moeten willen zijn.
Maar we zijn er nog niet. We dromen door. Grootser en sprankelender dan ooit.
We willen meer impact per burger, maar ook meer burgers bereiken. Dat doen we door de
komende +jd de ramen en deuren nog verder open te gooien. Meer mensen moeten weten van
onze huiskamer. Zodat meer mensen kunnen ontvangen en meer mensen terug kunnen geven.
Daarvoor moeten we verder professionaliseren. Hebben we meer kennis, kunde en ook +jd
nodig. Dat vraagt werving, vinden en binden van mensen. Dat is waar we ons in 2018 op gaan
richten. Op het voortzeXen en uitbreiden van dat waar we goed in zijn. Maar met nog meer
mensen en dus met nog meer impact.

Droom je mee?

