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Woord vooraf 
Het jaar 2019 is ingezet met de idee een ruimer en diverser aanbod aan activiteiten te 
programmeren. Meer diversiteit aan voorstellingen en cultureel/maatschappelijke 
activiteiten zodat het Evertshuis vaker gevuld is. Meer keus zodat we een breder publiek 
bereiken. 
Deze opzet is geslaagd: er is een divers aantal voorstellingen en activiteiten geweest die een 
grote verscheidenheid aan thema’s hebben laten zien. Er was dans, toneel, zang, cabaret. Er 
waren grote namen en meer onbekende artiesten. Er was aanbod voor volwassenen en voor 
kinderen. Met recht voor elk wat wils. 
 
In 2019 zijn we met het Evertshuis meer de samenleving in gegaan. Meer projecten in de 
dorpen en kernen van onze gemeente en meer openstaan voor activiteiten en ideeën van de 
inwoners van deze gemeente. Vanuit het Evertshuis hebben we op allerlei gebied 
activiteiten geïnitieerd, gefaciliteerd en ondersteund. Zodat we een zichtbaar Evertshuis zijn 
geworden waar eenieder terecht kan. 
 
Bestuur en directie Stichting Evertshuis 
 



 

 

 

 

 

 

 

Bestuur: 
 
Op 31 december 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
 
● De heer C. de Raadt (voorzitter) 

● De heer V. Batelaan (penningmeester) 

● De heer W. van Essel (penningmeester) 

● De heer B. Sinnige 

● Mevrouw J. de Feijter 

● Mevrouw J. van der Vlis 

 

Directeur 
Ton van Rheenen. De directeur geeft operationeel leiding aan de stichting.  
 
 
 
 
“Het Evertshuis verbindt en activeert. Het Evertshuis is een laagdrempelig dorps- en cultuurhuis dat 
zorgt voor verbinding met alle inwoners van de gemeente. We geven ruimte aan en ontwikkelen zelf 
culturele en maatschappelijke activiteiten voor en met de inwoners van Bodegraven/Reeuwijk.” 
 



 
 
 
 
 
 
Beleidsinzet 
 
In 2019 hebben we de beleidsnotitie naar een ”Dorpshuis 2.0” concreet verder vorm gegeven. 
In dit verslag zullen we achtereenvolgens aandacht besteden aan de culturele programmering, 
dorpsprogrammering, huis voor amateurs, talentontwikkeling, kindertheater, educatie, 
expositiefunctie, Huis van Alles en samenwerking. 
 
1.1 Culturele programmering  
 
De publieksvraag voor professionele voorstellingen in het Evertshuis ligt hoofdzakelijk nog binnen de 
eigen gemeente. Wij richten ons daarom op een professioneel aanbod dat daarbij past: een 
dorpstheater voor zoveel mogelijk van onze inwoners.  
 
Het profiel van de professionele programmering was voor een deel populair getint zijn, mede om een 
zo breed mogelijk publiek te kunnen trekken. We hebben het populaire profiel nog iets meer 
opgerekt, om ook inwoners binnen te halen die nu niet komen. We focussen bij dit profiel 
onveranderd op de populaire genres cabaret, populaire muziek en show die een meer dan evenredig 
en breed publiek trekken, net als landelijk. Daarbij hebben we ook artistiek complexe voorstellingen 
geboekt die zich vooral bevinden in de genres toneel, dans en klassiek.  
We hebben nieuwe, thematische, formats bedacht, al dan niet in festivalachtige vorm.  
 
Resultaat: 
 

• 40 Professionele voorstellingen. (5000 bezoekers) 
• 3 Thematische voorstellingen. (200 bezoekers) 
• 22 Filmvoorstellingen. (1400 bezoekers) 
• 6 Kunstbusreizen. (300 deelnemers) 
• 2 Operabusreis. (100 deelnemers) 
• 6 kunstcafe’s. ( 120 bezoekers) 

 
1.2 Dorpsprogrammering 
 
Het woord ‘dorpsprogrammering’ benadrukt en onderschrijft de open, toegankelijke, interactieve rol 
die het Evertshuis in het dorp in toenemende mate wil innemen. Het Evertshuis wil de culturele 
huiskamer van de gemeente zijn en blijven. Als huiskamer blijven wij voorstellingen faciliteren en 
coproduceren voor amateurs, semiprofessionals en het overige verenigingsleven in onze gemeente. 
Daarnaast hebben wij ons aandeel in de dorpsprogrammering binnenshuis en in het dorp versterkt 
door in co creatie te participeren in bestaande initiatieven in het dorp, en nieuwe 
activiteiten/festivals (al dan niet in samenwerking) te initiëren.  



 
Met dorpsprogrammering willen wij mensen uit het alledaagse halen én deuren openen voor 
iedereen in de gemeente. Door het aanbieden van een podium, professionele productie en het 
faciliteren van de kaartverkoop zorgen we dat de kernen uit de gemeente Bodegraven/Reeuwijk 
toegang krijgen tot de programmering. We laten onze bewoners ervaren, denken én doen. In de 
dorpsprogrammering van het Evertshuis draait het om amateurs, verenigingsleven, eigen ontdekte 
talenten maar ook om gewoon zelf ontwikkelde (festivalachtige) formules en ingekochte (lokale) 
populaire voorstellingen. 
 
De gezamenlijke projecten voor en met het dorp en haar kernen zorgen voor draagvlak in de 
samenleving. In 2019 is dit verder uitgebouwd. 
 
Resultaat: 

• Eversthuis in de kernen:  Op vrijdagavond 14 en zaterdag 15 juni 2019 vonden er in de 
gemeente Bodegraven – Reeuwijk twee belevingsroutes plaats. Het publiek kon 
wandelend, fietsend of per bus de routes afleggen. Onderweg maakte het publiek 
van alles mee; muziek, acteurs, storytelling, theater, workshops e.d.  
Beide routes waren gebaseerd op verhalen van oudere bewoners uit de zogenoemde 
kleine kernen die de gemeente rijk is. Veel van deze bewoners waren aanwezig, 
bijvoorbeeld in de rol van gastheer / vrouw of als verteller. Elke route is ontwikkeld 
door een theatermaker. Beide makers hebben ter voorbereiding tientallen bewoners 
gesproken. Michiel van de Burgt bedacht een route voor Driebruggen – Waarder – 
Nieuwerbrug en Richard van Roessel voor Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-dorp. Het 
aantal ouderen dat de belevingsroutes met de bus heeft bezocht is 123. Juist voor 
hen lieten we bussen rijden. Het aantal inwoners dat wandelend of fietsend deelnam 
aan een belevingsroute is circa 200. De voorbereiding was lang, anderhalf jaar, en 
best intensief, maar het was alle moeite meer dan waard. Best veel mensen hebben 
de belevingsroute bezocht. We hebben generaties overbrugd met de verhalen. 
Daarnaast is het enorm gewaardeerd dat we naar buiten traden. Voor veel mensen, 
met name ouderen, is een bezoek aan ons theater ingewikkeld. Nu kwam het theater 
naar hen. We hebben veel lof mogen ontvangen.  



 
 

1.3 Huis voor amateurs  
 
Als huis voor amateurs faciliteren wij voorstellingen van amateurs, semiprofessionals en het overige 
verenigingsleven in Bodegraven/Reeuwijk. Wij gaan verder dan alleen het bieden van een podium en 
doen in toenemende mate actief mee met de productie en verkoop van een amateurvoorstelling. 
Hiervoor zetten wij ons personeel, techniek en marketing in om de voorstellingen te ondersteunen, 
vooral ook door de inzet van onze vrijwilligers. Tegen gereduceerde tarieven kunnen amateurs van 
deze faciliteiten en kennis gebruik maken. Hierdoor kunnen de toegangsprijzen laag blijven, 
waarmee veel inwoners van onze gemeente de kans krijgen het Evertshuis te bezoeken (het zijn 
vooral familie en kennissen in dit programma- segment). Op dit moment faciliteren we zo’n 10 
(grotere en kleine) amateuractiviteiten per jaar. Vooral door voornoemd beleid van lage tarieven 
hebben we dit aantal nu al in huis, en dat aantal vertegenwoordigt een groot deel van het 
amateurleven in het dorp. Dit beleid van lage tarieven betekent ook dat we dit onderdeel zelfs op 
directe kosten en opbrengsten niet kostendekkend kunnen exploiteren. Omdat het faciliteren van 
het amateurleven een belangrijke primaire taak is, zetten we dit beleid voort. 
 
Resultaat: 

• 10 Amateuractiviteiten. (2.400 bezoekers) 
• 4 Schoolvoorstellingen. ( 900 bezoekers) 
• 2 dansschoolvoorstellingen. ( 300 bezoekers) 

 
1.4 Talentontwikkeling 
 
Het Evertshuis faciliteert innovatieve projecten en talenten die zich in onze gemeente aandienen. 
Hierbij hebben wij geen vastgesteld doel voor ogen, maar gaat het om het professioneel faciliteren 
van het proces. Het gaat expliciet om try-outs op kleine schaal waarvoor we fysieke ruimte bieden en 
(het proces) coachen. We zijn geen financier en ook geen productiehuis. 
 
Resultaat: 

• Evertshuis podium café 3 x per jaar ( 600 bezoekers) 
 



 
1.5 Kindertheater  
 
Samen met de welzijnsorganisatie SAM werden met verschillende partners in het dorp de wensen 
van kinderen en jongeren geïnventariseerd. In het Kindertheater van het Evertshuis, staat het kind 
dan ook centraal. Wij bieden zelf jaarlijks zo’n 10 professionele kindervoorstellingen. Rond bijna elke 
voorstelling hebben wij een randactiviteit, zoals spelletjesmiddagen en Meet & Greets  
georganiseerd. Wij spannen ons extra in zodat alle stromingen en culturen in onze samenleving zich 
welkom voelen in het Evertshuis. Zo worden wij het theater voor kinderen waar altijd iets te beleven 
is. 
 
Resultaat: 

• 12 Professionele kindertheaterproducties. (700 bezoekers) 
• 1 bravo jubileum.  ( 200 bezoekers) 

 
 
1.6 Educatie  
 
De educatie-activiteiten van het Evertshuis in het primair onderwijs zijn in 2019  verder ontwikkeld. 
2019 was weer een succesvol Bravo-jaar waarin we naast het gebruikelijke programma-aanbod ook 
het , ’ T Nut Theater-Rally verder hebben ontwikkeld. De scholen hadden namelijk te kennen gegeven 
dat niet alle kinderen, om uiteenlopende redenen, meedoen aan Bravo.  
Door scholen in het Evertshuis te ontvangen en de kinderen hier workshops aan te bieden zoals 
percussie, theater-improvisatie en dans, krijgen toch alle kinderen een mooie ervaring mee en 
kunnen ze snuffelen aan hun talenten. De theaterrally was weer geslaagd. Aan het einde van 2019 
heeft het Evertshuis daarnaast de opdracht gekregen om een pilot voor muziekeducatie voor de 
bassischolen vorm te gaan geven.  
 
Resultaat: 

• 150 Bravo-activiteiten in alle kernen (3000 deelnemers) 
• 4 ’t Nut theaterrally’s (120 deelnemers) 
• Jeugdtheaterschool met 3 klassen vanaf 4 tot 10 jaar (wekelijks) 
• Pilot Muziekeducatie Basisscholen: Van de 16 scholen in de gemeente Bodegraven – 

Reeuwijk hebben er 11 aangegeven mee te willen doen aan het traject 
muziekeducatie. In het najaar van 2019 konden deze scholen deelnemen aan een 
pilot. Uiteindelijk hebben daar 10 scholen aan deelgenomen, en hebben 8 
vakdocenten les gegeven.  

- Structureel. Er is een vakdocent naar de school gekomen om gedurende 5 weken 
muziekles te geven. De deelnemende scholen konden kiezen uit een aanbod van 
verschillende series muzieklessen, schoolbreed.  
 

Onderstaande scholen hebben meegedaan aan de pilot.  
Da Costaschool  Serie van 5 muzieklessen Groep 1,2,3,4,5,6,7,8 
Prinses Beatrixschool Serie van 5 muzieklessen Groep 1,2,3,4,5, 6,7,8 
De Venen Serie van 5 muzieklessen  Groep 1,2,3,5,6,7 
De Goede Herder Serie van 5 muzieklessen Groep 1,2,3,4,5,6,7,8 
De Regenboog Serie van 5 muzieklessen  Groep 7,8 
‘T Vogelnest Serie van 5 muzieklessen Groep 1,2,3,4,7,8 
De Brug Serie van 5 muzieklessen Groep 4 



Verhoeff Rollmanschool  Muziek Rally  23 kinderen 
De Bron Muziek Rally  52 kinderen 
Speel- en werkhoeve  Muziek Rally  44 kinderen  

 
Evaluatie vanuit de scholen die deelnamen aan de pilot met een lessenserie. 
 
De scholen waren aangenaam verrast dat we in de pilot al zoveel groepen konden bedienen. 
Daardoor was het voor een school mogelijk om met name het logistieke onderdeel van 
muziekeducatie te toetsen, immers een muziekles vindt bij voorkeur plaats in de gymzaal of 
een speelzaal vanwege het geluid. 
 
Evaluatie vanuit de scholen die deelnamen aan de Muziek Rally. 
 
Op deze ochtenden kunnen de kinderen meedoen aan 3 of 4 workshops, afhankelijk van 
hoeveel kinderen er zijn. Per workshop doen er gemiddeld 10 kinderen mee. Deze 
groepsgrootte is volgens de scholen goed.  
De duur van de workshops is 30 minuten en ook dat is een goede lengte. Daarnaast vinden 
de scholen het fijn dat juist ook de onderbouw zo goed deel kan nemen aan een Rally.  
De workshops waarbij de kinderen vooral zelf aan de slag gaan hebben de voorkeur.  
Alle scholen geven aan de muziekeducatie, van zowel de muzieklessen op de scholen zelf als 
de Muziek Rally’s in het Evertshuis, te willen voortzetten.  
 
Tot slot. 
Zowel de scholen, de leerlingen, de vakdocenten als het Evertshuis staan te trappelen om de 
pilot een mooi vervolg te geven.  
 
1.7 Expositiefunctie  
 
De expositieruimte in de beneden hal van Het Evertshuis is een plek waar kunstenaars schilderijen en 
objecten tentoon kunnen stellen. Daarnaast zijn op diverse plaatsen in het gebouw plekken 
beschikbaar waar kan worden geëxposeerd. Het is een dynamische plek waar creatieve 
buurtgenoten en landelijke kunstenaars hun werk kunnen tonen aan ons publiek.  
 
Resultaat: 

• 6 exposities. 
 
1.8 Dorpshuis 
 
Een belangrijke strategisch lijn voor het Evertshuis is het maken van verbinding met het sociale 
domein. Kunst en cultuur heeft vele betekenissen in het leven van mensen. Het draagt bij aan de 
kwaliteit van leven, zingeving en sociale participatie. Het voegt daarmee waarde toe aan gezondheid, 
zorg en welzijn. Het Evertshuis heeft als dorpshuis in co-creatie en vraaggericht betekenisvolle 
activiteiten georganiseerd ten behoeve van het vergroten van welzijn van (kwetsbare) burgers. 
 
 
Een consequentie van bovenstaande strategische lijn is een heroriëntatie op de functies van het 
Evertshuis. Gekozen is voor de functie van dorpshuis. Een warme plek voor alle inwoners van de 
gemeente en waarin cultuur, welzijn, vertier en commercie elkaar ontmoeten. In dit concept past de 
ontwikkeling naar een Huis van Alles.  



Tenslotte ondersteunt het bestuur het idee om het Evertshuis als ‘fysieke dependance’ voor grotere 
activiteiten van alle andere Huizen ter beschikking te stellen. 
 
Het gebouw biedt daarvoor alle kansen. Het Evertshuis is dé ontmoetingsplek bij uitstek. Bezoekers 
komen in contact met elkaar en met de functies van diverse maatschappelijk organisaties. De 
transparante ruimte maakt sterk verruimde openingstijden mogelijk met slechts een beperkte inzet 
van personeel. 
 
Ontmoetingen ontstaan niet alleen door het fysieke samengaan, maar ook door gezamenlijke 
activiteiten. Vanuit onze rol als cultureel coördinator zijn wij vanuit het gebouw nog meer de 
samenwerking tussen organisaties gaan stimuleren en het diverse aanbod met elkaar gaan 
afstemmen. Denk aan het uitwerken van thema's rond de Kinderboekenweek, Bevrijdingsdag et 
cetera. Deze thema's lenen zich fantastisch voor een combinatie met voorlichting, voorstellingen, 
boeken en films. 
 
De bezoekers krijgen op eenvoudige wijze meer kansen om zich cultureel te ontwikkelen. Een 
bezoekje aan het gemeenteloket gaat voortaan automatisch langs informatie over theater, 
informatie van verenigingen, cursussen, en aanbod bibliotheek in de foyer. Het Evertshuis, 
Bibliotheek en overige gebruikers zijn nu veelal al laagdrempelig maar in deze nieuwe opzet wordt 
dat nog veel beter. 
 
Resultaat: 

• Zing Nederlands met mij. (10 per jaar) ( 110 bezoekers) 
• Voorstelling rond de kinder-Boekenweek. ( 80 bezoekers) 
• 6 Ukkie en baby concerten. ( 180 bezoekers) 
• 2 Lezingen in samenwerking met de bibliotheek. (80 bezoekers) 
• 6 Kunstwerkplaatsen. (wekelijks) 
• Fabuleus. (wekelijks) 
• Ruim 1.100 losse verhuringen van de verschillende zalen aan cursussen, bijeenkomsten, 

vergaderingen en symposia. 
• Gebruik van de muziekdocenten van onze muzieklokalen. 

 
1.9 Samenwerking  
 
Samenwerking is de kern van het beleid van het Evertshuis voor de komende jaren. Alleen door 
samenwerking met andere lokale of regionale maatschappelijke, culturele of commerciële partijen 
kan het Evertshuis haar lokale verankering versterken. En natuurlijk wordt door samenwerking 
kwaliteit en efficiency in de dienstverlening bevorderd. 
 
- De al bestaande samenwerking met Sam, het sociaal team, vluchtelingenwerk, de bibliotheek 

en het KCC zijn verder uitgebreid door het afstemmen van culturele en maatschappelijke 
thema’s, waarbij men gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van het Evertshuis. 

 


