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VOORWOORD 

 

 

2018 was het jaar van Mieke Mom. Mieke, het meisje dat onze harten stal met haar naïviteit en optimisme, en daarmee 
de kern vormt van onze nieuwste voorstelling. Maar ook Mieke, de productie, die ons bezig hield: konden we deze 
productie maken, gingen we het redden, hadden we genoeg tijd, konden we de juiste mensen vinden? 

Inmiddels kunnen we met groot plezier zeggen: Mieke is er. Een productie waar we trots op zijn. Die we in januari 2019 
voor het eerst hebben laten zien op de presentatiedag van Buro Bannink. En waarmee we hopelijk in seizoen 2019-
2020 volop mee door het land gaan toeren. Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in. En we kijken terug op een 
roerig, creatief, mooi jaar waarin we hard hebben gewerkt om onze dromen waar te maken.  

 

 

Theater WEI  

Shanna Chatterjee 
Rik Eckhardt 
Sanne Maas 
Aniek Stokkers 
Terra de Groot  
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ORGANISATIE 

 

Bestuur 

Het bestuur van Theater WEI is in 2018 onveranderd gebleven: 
D. de Bruin – Voorzitter 
B. Visser – Penningmeester 
E.E.H. Wubs – Secretaris 

De wens was om in 2018 is om het bestuur te versterken met een aanvullend bestuurslid, wat helaas niet gelukt is. Er 
zijn enkele pogingen ondernomen om mensen uit het eigen, Zaanse netwerk te recruteren, helaas zonder resultaat. In 
december is daarom een vacature uitgezet via Binoq Atana, waarmee we hopen iemand te vinden die ons wil en kan 
ondersteunen in het opbouwen van ons Zaanse netwerk. Ondertussen gaat de zoektocht via het eigen netwerk voort. 

Het bestuur kwam in 2018 3 keer bijeen. 

 

Organisatie intern 

De artistieke kern van Theater WEI is in 2018 niet gewijzigd en bestaat nog steeds uit Shanna Chatterjee (artistieke 
leiding), Rik Eckhardt, Sanne Maas en Aniek Stokkers. De zakelijke leiding is in handen van Terra de Groot. Vanwege de 
samenwerking rondom Mieke Mom was er in 2018, zowel op artistiek als zakelijk gebied, veel ondersteuning vanuit 
Theater Gnaffel. 

Werkte Theater WEI voorheen nog vooral als collectief, in 2018 is de overgang ingezet naar een meer traditionele vorm 
van organisatie, waarbij dagelijkse besluitvorming door de artistiek en zakelijk leider plaatsvindt. 

 

Huisvesting en continuïteit, verankering in de regio 

We hebben in 2019 een begin gemaakt met het leggen en intensiveren van relaties in de Zaanstreek. Zo zijn Shanna en 
Terra op gesprek geweest bij de gemeente Zaanstad en hebben we een aanvraag voor meerjarige subsidie bij de 
gemeente ingediend, die in 2019 ook is toegekend voor de periode van 2019-2022. Terra en Rik hebben deelgenomen 
aan een inspiratie-sessie over het culturele landschap in de Zaanstreek.  
Samen met Theatermijn zijn we inmiddels op zoek naar een vaste locatie van waaruit we kunnen werken. We streven 
ernaar in 2019 een flexibele werkplek (bureau) te vinden met een ad hoc te gebruiken repetitieruimte.  

De huidige opslag in Utrecht bleek te vochtig voor de op te slaan decors en poppen, en daarom is besloten op zoek te 
gaan naar een nieuwe opslag in de regio Zaanstreek.  

Het streven is om in 2019 een nieuwe opslag te hebben gevonden in de Zaanstreek en meer duidelijkheid te hebben 
over een vaste werk- en repetitieplek in de regio. 
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ACTIVITEITEN 

2018 stond vooral in het teken van de voorbereiding van Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt.  

Hoewel er in 2017 besloten was om de productie wegens een gebrek aan financiële middelen niet door te laten gaan, 
werd in 2018 de helpende hand uitgereikt door Theater Gnaffel, dat de voorstelling graag in co-productie met Theater 
WEI wilde maken. Na een paar goede gesprekken is besloten de productie niet alleen financieel en productioneel , 
maar ook inhoudelijk samen te gaan maken. Dat betekende het her-schrijven van het script met de toevoeging van een 
flink aantal handgemaakte poppen van Theater Gnaffel, en de ondersteuning van artistiek leider Elout Hol op het 
gebied van regie en coaching voor het poppenspel. Ook werd een kostuumontwerper en een technicus gevonden via 
het netwerk van Theater Gnaffel. 

 

Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt 

De ouders van Mieke zijn al een tijdje dood. Daar heeft ze dus geen last meer 
van. Ze wonen in een kist in de achtertuin. Aan de overkant van de straat wonen 
Meneer en Mevrouw T, waar Mieke vaak langsgaat om thee te drinken. Van hen 
leert ze dat kerstmis betekent dat je moet huilen, dat je van lezen dom wordt en 
dat bejaarden gestreken moeten worden om de kreukels uit hun huid te krijgen. 
Mieke begrijpt er niets van. Waarom is dat zo? En wie hebben dat met elkaar 
afgesproken? Mieke belandt in de ene absurde situatie na de andere, maar de 
wereld om haar heen is het over één ding roerend eens: Meisje Mieke is gek. 
‘Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt’ is een voorstelling over een wereld 
die voor iedereen zo vanzelfsprekend is, maar waarbij meisje Mieke zich durft af 
te vragen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Want wie is er nou eigenlijk 
gek? En wat is normaal? Samen met Mieke worden kinderen uitgedaagd om na 
te denken over het begrip waarheid: wat is waar, en waarom dan? 

‘Mieke Mom’ is een bewerking van het gelijknamige boek van Guus Kuijer. De voorstelling wordt gemaakt in co-
productie met Theater Gnaffel. Een viertal acteurs en 32 levensgrote poppen brengen het verhaal van Mieke tot leven. 
De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar en zal zowel als vrije voorstelling als als schoolvoorstelling 
worden verkocht.  De productie gaat op 6 oktober 2019 in het Zaantheater in première en zal gedurende seizoen 2019-
2020 zo’n 30 keer te zien zijn. 

Tekst en regie:   Shanna Chatterjee 
Poppen en coaching poppenspel: Elout Hol 
Compositie:   Rik Eckhardt 
Decorontwerp:   Theo Tienhooven 
Kostuumontwerp:   Dorien de Jonge 
Lichtontwerp:   Wijnand van der Horst 
Spel:    Sanne Maas, Aniek Stokkers, Stefan Hendrickx, LouLou Rhemrev 
Techniek:   Peter van Assen 
Productie:   Mirjam Dales  
Gebaseerd op het boek van Guus Kuijer 
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Het voorjaar en de zomer van 2018 is gebruikt om een co-productie-overeenkomst op te stellen met Theater Gnaffel, 
het artistiek team samen te stellen, de spelersgroep samen te stellen, het artistiek plan en productioneel plan aan te 
passen en het script te herschrijven.  
In oktober hebben er 22 repetities plaatsgevonden in de Juvat Dance Acadamy in Zaandam. Van 3 tot en met 6 
december is er gemonteerd in de kleine zaal van Het Zaantheater. Op 5 december heeft een klas van opleiding Theater 
van het Friesland college een doorloop bijgewoond en heeft er een na-gesprek plaatsgevonden. Op 6 december was 
groep 7 van de o.b.s. De Kogerveldschool aanwezig bij een doorloop. Ook met hen is een uitgebreid nagesprek gevoerd. 
De input die uit deze gesprekken kwam dient weer als inspiratie bij het verder verfijnen van de productie. 

De voorstelling is voor het eerst gespeeld op 21 januari 2019 op de presentatiedag van Buro Bannink. Deze dag dient 
als startschot voor de verkoop van de voorstelling. 
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FINANCIEN  

Jaarcijfers  

Zie jaarrekening opgemaakt door boekhouder. Het jaar is met een positief saldo afgesloten. 

Vaste lasten 

Theater WEI kent nauwelijks vaste lasten doordat zij voornamelijk op projectbasis werkt. Daarbij kent WEI geen vaste 
werkplek en worden medewerkers allemaal als ZZP’er ingehuurd. Kosten worden zoveel mogelijk ten laste gebracht 
van de te spelen producties. Op deze manier loopt de stichting minimaal financieel risico. De voornaamste kosten 
bedragen algemene kosten voor de huur vaneen opslag en administratiekosten. 

Projectfinanciering en -kosten 

In 2018 is voornamelijk aan de productie Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt gewerkt. Deze wordt in co-
productie gemaakt met Theater Gnaffel, welke garant staat voor het grootste deel van de productiekosten. Het grootste 
deel van de administratie van dit project loopt via Theater Gnaffel. Eventueel te maken kosten door Theater WEI 
worden doorgefactureerd aan Theater Gnaffel, of verrekend met ontvangen inkomsten.  

De voornaamste projectkosten in 2018 bedroegen een voorschot op de rechten van het boek van Guus Kuijer en de 
huur van een repetitielokaal. Overige kosten bedroegen voornamelijk kosten voor decors en rekwisieten. Een deel van 
deze kosten is doorgefactureerd en weer opgenomen als inkomsten, een deel is gefinancierd vanuit een projectsubside 
van de Janivo stichting. 
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TOEKOMST  

Theater WEI 

Theater WEI streeft ernaar een vaste plek in het jeugdtheaterlandschap van Nederland te veroveren, en wil zich 
daartoe gaan vestigen op een vaste plek, te weten de Zaanstreek. Contacten zijn inmiddels gelegd en het lijkt erop dat 
we voor het einde van 2019 een vaste plek hebben in het Zaans Toneelhuis, waarvoor op dit moment de plannen in 
vergevorderd stadium zijn. Ondertussen blijven we de in het afgelopen jaar opgedane contacten onderhouden en ons 
netwerk verder uitbreiden. 

Op korte termijn blijft de samenstelling van het bestuur en het vinden van een geschikte opslag een belangrijk punt 
van aandacht. 

In februari 2019 is bekend geworden dat de gemeente Zaanstad Theater WEI een meerjarige activiteitensubsidie 
toekent voor de periode 2019-2022. Dat maakt het mogelijk om ons meer te richten op groei en het maken van 
producties met een kortere omloopsnelheid en groter bereik dan voorheen.   
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COLOFON 

 

 

TEKST 

Terra de Groot 

 

 

BEELDMATERIAAL/FOTO’S 
Flyer Mieke Mom door Kelly de Haan, fotografie Jeffrey Tomberg  

 

 

Stichting T.H. de Wei 

Boeroestraat 18 

1521 SK Wormerveer 

 

KVK: 53081307 

BTW-nummer: 850737965B01 

Rekeningnummer: NL47 INGB 000 4756830 

 

www.thdewei.nl 

info@thdewei.nl  

  

 


