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1. Omschrijving 

In april 2019 werd Stichting Cultureel Centrum Bullekerk opgericht met als doel om dit 

belangrijk Zaans Erfgoed te behouden en weer open te stellen voor publiek. Dit nieuwe 

Cultureel Centrum in het centrum van Zaandam is een plek waar iedereen welkom is: 

jong en oud, rijk en arm, modern of nostalgisch.  

 

Cultureel Centrum Bullekerk 

Door de oprichting van het Cultureel Centrum is de kerk weer dagelijks open voor 

publiek. Er zijn maatschappelijke activiteiten voor de buurt, concerten en 

theatervoorstellingen en gratis toegankelijke exposities. De openstelling van de kerk 

draagt bij aan de levendigheid en bedrijvigheid in Zaandam-West. 

 

Beleving en ontmoeting 

De horeca-faciliteiten maken een belangrijk onderdeel uit van het Cultureel Centrum. 

Hierdoor is de Bullekerk wezenlijk anders dan reguliere buurthuizen en theaters. Beleving 

en ontmoeting staan in de Bullekerk centraal.  

Horeca maakt ons inziens een essentieel onderdeel uit van de beleving. Thuis luister je 

onder het genot van een hapje en een drankje naar mooie muziek. In de Bullekerk is dat 

ook zo. Bezoekers van een voorstelling krijgen een eigen tafeltje met een drankje en een 

kaarsje erop. Zo genieten ze onder het genot van een kopje koffie of een flesje wijn, bier 

of fris van wat er op het podium staat. Tijdens het concert is de kerk niet geheel donker, 

zoals dat in de theaters gebruikelijk is, want wij vinden dat bezoekers elkaar moeten 

kunnen zien. De bezoekers komen immers niet alleen voor het concert, maar ook om 

elkaar te kunnen ontmoeten. Wij stimuleren en faciliteren dit. 

 

Zaans Erfgoed 

Met de openstelling van de Bullekerk en de oprichting van het Cultureel Centrum is dit 

belangrijk Zaans Erfgoed weer dagelijks toegankelijk voor publiek. Bij de renovatie is 

met zorg omgegaan met de authenticiteit en de monumentale status van het gebouw. 

Historische details en anekdotes uit het gebouw zijn zoveel mogelijk in stand gehouden. 

Het Cultureel Centrum draagt het verhaal van de ‘Stiers Wreedheid’ uit en voert de bull 

als logo.  

 

Toerisme 

Door de rijke historie is de Bullekerk een trekpleister voor toeristen. Op het voorplein van 

de Bullekerk staat een beeld van de stier en in de kerk hangt nog altijd het schilderij dat 

in de 17e eeuw wereldberoemd geworden is. Bijna dagelijks wordt de kerk door toeristen 

bezocht. De ontstaansgeschiedenis van Zaandam in combinatie met het verhaal van de 

Bullekerk spreekt veel toeristen aan. Erfgoedvereniging Historisch Zaandam is gevestigd 

in de Bullekerk. Zij doen onderzoek naar de eerste 200 jaar van de kerk en daarmee ook 

naar de ontstaansgeschiedenis van Zaandam. 

 

‘Vroeger was de Bullekerk een toeristische hotspot in Zaandam. Wie de stad 

bezocht, ging eerst naar het Czaar Peterhuisje en vervolgens naar de kerk van het 

tragische wonderverhaal rond de dolle stier. Die tijden keren terug, hopen Niels 

Busch en Gerbrand Klop. “De ‘deur van de kerk moet open!”’  

(Willemijn Schenkeveld: NH Dagblad/Dagblad Zaanstreek 26-06-2019) 
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2. Activiteiten voor buurtbewoners 

In de Bullekerk vinden diverse activiteiten plaats: 

 

- de Uitsmijterij voor alleenstaanden 

- de Buurtcirkel voor mensen met psychosociale problemen 

- samen koken en eten voor buurtbewoners met een krappe beurs 

- inloopmiddagen en huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren 

- creatieve workshops voor ouderen 

- klaverjasclubs voor buurtbewoners 

- knutselmiddagen voor ouderen uit de buurt 

- leesclub voor buurtbewoners 

- schilderclub olv de Saense School 

 

Samenwerking met verzorgingshuizen 

De Bullekerk heeft een intensieve samenwerking met de twee verzorgingshuizen uit de 

buurt: Pennemes en Saenden. Bewoners van deze twee verzorgingshuizen komen 

regelmatig bij de Uitsmijterij, bij creatieve workshops en bij (gratis) concerten. 

 

Kerk Open 

De Bullekerk is van oudsher een plek van ontmoeting, rust en bezinning. Op donderdag 

is er nog steeds ‘Open Kerk’, een mogelijkheid voor buurtbewoners om onder begeleiding 

van vrijwilligers een kaarsje op te steken en geliefden te herdenken. 

 

Corona 

Ten tijde van de Corona-crisis zijn er in het voorjaar van 2020 allerlei activiteiten 

georganiseerd voor de buurt, zoals het wekelijks luiden van de klokken om “een 

boodschap van hoop en troost te geven”. We maakten filmpjes over de geschiedenis van 

de kerk, die vervolgens te zien waren via Facebook. Samen met de Zaanse Uitdaging en 

de ondernemersvereniging van het Stadshart werd er speelgoed, laptops en tablets 

ingezameld voor minima-gezinnen.  

Met Koningsdag en met 4 en 5 mei werd voor de buurtbewoners de kerk uitgelicht in 

oranje en in de drie kleuren van de Nederlandse vlag. Ook deed de Bullekerk twee keer 

mee met de ‘Hart voor Zaankanters Kwis’ om geld in te zamelen voor Zaanse bedrijven, 

organisaties en kleine zelfstandigen die door de Corona-crisis waren getroffen. 

 

 

   
 

Met de activiteiten voor de buurt bereiken we ca. 10.000 bezoekers per jaar. 



 

 

 5 

3. Culturele activiteiten 

Cultureel Centrum Bullekerk biedt een volwaardige muziek- en theaterprogrammering. 

Deze bestaat uit: 

 

- Klassieke koffieconcerten, een keer in de maand op woensdagochtend (10x per jaar) 

- Populaire muziek, twee keer in de maand op zaterdagavond (20x per jaar) 

- Muziek easy listening/jazz/populair, twee keer in de maand op zondagmiddag (20 x 

per jaar)  

- Theater/toneel/dans, een keer in de maand op vrijdag, zaterdag of zondag (10x per 

jaar) 

- Popmuziek in samenwerking met poppodium De Flux (12x per jaar) 

- Amateurs op aanvraag (10x per jaar)  

- Orgel/klassiek/koren (10x per jaar)  

De concerten die van oudsher plaatsvonden in de kerk zijn er nog steeds, zoals de 

concerten van het Orkest van de 18e Eeuw en de Bachcantates. Daarnaast biedt de 

Bullekerk een podium aan amateurs, koren en musici voor repetities en uitvoeringen.  

 

Met de culturele activiteiten bereiken we ca. 10.000 bezoekers per jaar. 

 

 

Exposities 

Elke maand is er een expositie van een beeldend kunstenaar uit de regio. Deze exposities 

organiseren wij in samenwerking met ArtAdvies Zaanstad. Ook de Saense School voor 

beeldende kunst is gevestigd in de Bullekerk en houdt regelmatig exposities. 

 

Voor de culturele activiteiten richten we ons voornamelijk op Zaanse artiesten en 

kunstenaars, omdat we het belangrijk vinden om hen een podium te geven in hun eigen 

regio. 
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4. Maatschappelijk relevantie  

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk heeft een sterke maatschappelijke betekenis voor 

de buurt. Door het openstellen van de kerk is er voor buurtbewoners weer een plek waar 

men heen kan. Buurtbewoners worden uitgenodigd en aangemoedigd mee te doen aan 

de maatschappelijke en culturele activiteiten. 

 

Samenwerking met Wijkoverleg en Sociaal Wijkteam  

Er is een intensieve samenwerking met Vereniging Wijkoverleg Oud West. Door het 

ontbreken van een buurthuis in de wijk fungeert de Bullekerk als buurthuis. De 

Vereniging Wijkoverleg Oud West organiseert er allerlei activiteiten, zoals buurtbingo’s en 

koffie-uurtjes. Ook vanuit het Sociaal Wijkteam Zaandam West-Oude Haven worden er 

activiteiten georganiseerd. Reeds lopende initiatieven zijn creatieve workshops, 

klaverjasclubs, knutselmiddagen, kleinschalige onderhoudswerkzaamheden in de buurt, 

inloopmiddagen, huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren en ondersteuning voor 

bewoners met een taalachterstand. 

 

Dagbestedingsplek  

De Bullekerk is een dagbestedingsplek voor mensen die uit het arbeidsproces zijn 

geraakt en voor bewoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij moedigen hen  

aan om vrijwilligerswerk bij ons te doen. Dat kan zijn het onderhouden van de tuin, het 

uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden of het meedraaien in het team van 

vrijwilligers. 

 

Samenwerking met verzorgingshuizen 

Buurtbewoners uit de verzorgingshuizen Pennemes en Saenden worden uitgenodigd een 

eitje te komen eten bij de Uitsmijterij of een klassiek concert te bezoeken op 

woensdagochtend. Zij worden hierbij begeleid door verzorgers van de twee 

verzorgingshuizen. 

5. Samenwerkingen 

De Stichting gaat nadrukkelijk samenwerkingen aan met allerlei maatschappelijke en 

culturele organisaties.  

 

Samen met de Zaanse Uitdaging, het platform Wij zijn Zaankanters, de Culturele Raad 

en de ondernemersvereniging van de binnenstad (BIZ) organiseren wij allerlei 

maatschappelijke projecten voor de Zaanse bevolking. Erfgoedvereniging Historisch 

Zaandam is gevestigd in de Bullekerk, net als de Saense School voor beeldende kunst.  

 

RTV Zaanstad maakt wekelijks opnamen in de Bullekerk die op een later tijdstip 

uitgezonden worden. Deze opnames zijn gratis toegankelijk voor buurtbewoners. 

 

Voor de culturele activiteiten zijn er samenwerkingen met Podium de Flux, Fluxus, de 

Bieb, de Culturele Raad, de Maatschappij en Zangschool Jozien van Dorst. 
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6. Professioneel team 

Een professioneel team heeft het Cultureel Centrum Bullekerk gestalte gegeven.  

 

Initiatiefnemer is Niels Busch, directeur van het Cultureel Centrum. Vanaf de start van 

het project werkt hij samen met Gerbrand Klop, projectontwikkelaar en voormalig 

eigenaar van de BedrijvigeBij.  

 

Niels Busch is directeur en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij 

coördineert de evenementen en zorgt voor de aansturing en werving van de vrijwilligers. 

Busch werkte 20 jaar bij de politie, 18 jaar als horecaondernemer en is voorzitter van het 

ondernemersnetwerk BIZ. 

 

Voor de programmering van de culturele evenementen is Ceciel Kockelmans 

aangetrokken. Zij werkte 20 jaar lang bij het Zaantheater als Hoofd PR, Marketing & 

Kaartverkoop en als Programmeur van de concerten en theatervoorstellingen. Zij 

beschikt over een groot netwerk en kent de artiestenwereld goed. 

 

Stichting Cultureel Centrum Bullekerk heeft 60 vrijwilligers die bardiensten draaien, 

zorgen voor het onderhoud van het pand en allerlei hand- en spandiensten verrichten. 

7. Organisatie/Comité van aanbeveling/bestuur 

Directeur: 

Niels Busch 

 

Comité van aanbeveling: 

Jan Hamming – burgemeester van Zaanstad (2017-heden) 

Marco Bakker – zanger 

Wouter Harbers – klassiek pianist 

Freek de Jonge – cabaretier 

Piet de Koning – directeur Zaantheater (1998-2015) 

Harry Slinger – zanger 

Sieuwert Verster – zakelijk en artistiek leider Orkest van de 18e Eeuw 

Juvat Westendorp – danser 

 

Bestuur: 

Gerbrand Klop (voorzitter) 

Ceciel Kockelmans (secretaris) 

Fred de Haas (penningmeester) 

Bruun Kuijt (lid) 

Gert Schouten (lid) 

 

 

 


