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ZIERIKZEE - Applaus voor iedereen. Dat is het motto van de theaterworkshops Space 

Station iedere donderdagmiddag in het Multi Functioneel Centrum in Zierikzee. Met dit 

project biedt Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei een podium aan mensen die weinig 

zichtbaar zijn in het gangbare sociale en culturele verkeer. 

 

De eerste serie van twintig workshops van Space Station richt zich op mensen met een 

meervoudig complexe handicap. In het kader van hun dagbesteding komen zij met een aantal 

begeleiders naar Space Station. De middagen staan ook open voor familieleden, vrienden en 

andere belangstellenden. Space Station is een initiatief van Philomene op ’t Hof en Ariene van 

Westen. Samen met de nodige vrijwilligers maken zij van iedere workshop een levendig 

gebeuren. 

 

Space Station is toneel dicht op te huid. Tijdens de workshop afgelopen donderdag werd er 

gebruik gemaakt van de eeuwen oude gewoonte van het voetenwassen. Het is een manier om 

de vreemdeling welkom te heten. De vreemdeling die een lange reis achter de rug heeft. Het is 

een manier om tegen een gast te zeggen: “U bent welkom. Voor ons bent u een koninklijke 

gast. Wij willen uw voeten wassen.” Voeten wassen komt voor in alle culturen en 

godsdiensten. De katholieke kerk gebruikt het symbolisme op Witte Donderdag. 

 

Space Station zet alle zintuigen op scherp en stimuleert zodoende de creativiteit van de 

deelnemers. Theater wordt gepresenteerd als levende lichaamstaal. In de thema’s komen de 

namen van de mensen tserug, de dagelijkse handelingen, de seizoenen, maar ook meer 

abstracte elementen die verband houden met het beeld van jezelf, je keuzeruimte of het 

experimentele theater van Samuel Beckett. “Dit is toneel dicht op de huid”, leggen de 

workshopleiders uit. “Elke beweging telt, in een wisselbad van kleur, geur en klank. “De 

deelnemers mogen dan meervoudig gehandicapt zijn, dat is niet meer dan een onderdeel van 

hun identiteit. “Binnen een individu,” weet de Space Station groep, “bestaan beperkingen 

tezamen met sterke kanten. Deze sterke kanten staan centraal tijdens de workshops.” 
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