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» "We zijn de eigenaar van het complex en tegelijkertijd dragen we de

functies, die hier een plaats hebben gevonden, een warm hart toe", licht

Matthijs de Vries, hoofd Bewoners & Wijken van IntermarisHoeksteen toe.

Na een ~estauratie van vijftien maanden heropende het weeshuis in sep-

tember 2009 en biedt sindsdien onderdak aan een aantal bewoners van Es-

d ég é Reigersdaal, een kunsthotel, het kantoor van het filmhuis en het Ta-

lenten Theater. "We willen graag dat het Weeshuyscomplex het culture

middelpunt vormt van Hoorn. Naast sponsoring van diver5e evenementen

doen we het nodige aan cultuur in Hoorn. Zo willen we iets extra's geven

aan de stad en mensen laten genieten van kunst en cultuur. Dit complex

past daar prachtig in. Vroeger had het al een sociaal-maatschappelijke

functie en dat is nu opnieuw ingevuld. De zorg voor leefbaarheid in de

wijken is voor ons een groot goed en cultuur is daar een onderdeel van."

king en het versterken van elkaars talenten.

"De essentie van het Talenten Theater is mensen

leren met expressie om te gaan en daardoor hun

talent te ontwikkelen en bij hun passie te

komen. Samenwerking is daar direct aan gekop-

peld, Als je niet kunt samenwerken, kun je geen

theaterproductie maken. Je hebt elkaar nodig.

Spelenderwijsgaan ze van elkaars kracht uit en

kunnen van hun ideeën en fantasie een werke-

lijkheid maken. Dat is eigenlijk een heel sociale

gedachte. Als je dat doortrekt naar het streven

naar een goede leefbaarheid in de stad, snap ik

wel dat IntermarisHoeksteen dit complex een
warm hart toedraagt. "

Krachtenversterken

Chantal Trigallez is oprichter en directeur van het Talenten Theater en

tevens aangesteld als complexmanager. Namens IntermarisHoeksteen

fungeert ze als gastvrouwen aanspreekpunt. Op die manier kan ze de

samenwerking tussen de gebruikers van het complex onderling bevor-

deren én met andere verenigingen of clubs. Zij kunnen van het complex

en de tuin gebruik maken. "We kunnen elkaars krachten versterken",
vindt ze. "En dat gebeurt ook. "

Doe mee!

Kinderen die mee willen doen aan het Talenten

Theater kunnen zich nu al opge~en voor het

nieuwe seizoen. In mei zijn er proeflessen.

Het Talenten Theater is gevestigd in het

Weeshuyscomplex aan de Achterstraat in Hoorn
Internet: talententheater.nl «

Sfeer

Het voormalige weeshuis heeft zijn plek op de culturele kaart van Hoorn

inmiddels wel ingevuld. "Allereerst door de bijzondere sfeer. Er hangt een

heel bijzondere bezieling in het gebouw. Dat vind ik niet alleen, maar

heel veel mensen die hier komen. Ook te danken aan de kwaliteit van de

restauratie, zeker. Dat is gewoon heel mooi gedaan met veeloog voor de-

tail. Verder blijft het bijzonder, zo'n culturele instelling midden in de stad

en dat merken we ook aan de toename van de activiteiten. Er komen

steeds meer mensen van allerlei instellingen naar me toe, dielets in het

Weeshuys willen doen. Het complex heeft een aanzuigende werking en er

wordt meer en meer gezocht naar samenwerking. Vanaf het begin heb ik

met de weeshuistuin als middelpunt gezocht naar verbindingen tussen de
gebruikers en andere mensen. "

Eenhoo~n .

In het complex is een aantal woQingen voor cliënten van Esdégé

Reigersdaal. Samen met andere cliënten van Reigersdaal hebben zij de

theatergroep Eenhoorn opgezet, die gebruik maken van de theaterzaal en

eenvoorstelling kunnen geven in de tuin. "We bieden de faciliteiten",

licht Chantal toe.

Talent ontwikkelen

Het Talenten Theater is een enorm succes en is bedoeld voor kinderen

tussen de acht en achttien jaar. Ook hier wordt gezocht naar samenwer.
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