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Foto: Chris en Marjan creëren nieuwe contactpunten  tijdens 

de workshop Lente kriebels. ( Ans Overdevest) 

 

SPACE STATION START ONLINE MAGAZINE! 

Space Station is er om in Zeeland een onderwijs aanbod te creëren voor volwassen mensen met 

een intensieve hulpvraag. Bij Space Station kunnen mensen met meervoudige beperkingen zelf aan 

voeltheater doen. Ze staan in de schijnwerpers en spelen de hoofdrol, midden in de maatschappij. 

De talenten en bijdragen van de studenten zijn de stenen waarop het educatieve programma 

gebouwd is. Space Station is grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven en draait op de inzet 

van een groep betrokken en creatieve vrijwilligers van MEE Zeeland. 

Met plezier houden we u op de hoogte van de prestaties van de studenten over de laatste 

tijd en de plannen die op stapel staan.  In deze update leest u o.a. over de prestaties van de 

studenten en de workshops die plaatsvinden in het ROC te Goes.  

HOGER DAN VERWACHT 

Felicitaties aan de eerstejaars studenten die het schooljaar met succes hebben afgerond. 

Zestien pioniers krijgen toegang tot het tweede jaar van de opleiding die weer plaats zal 

vinden in het ROC te Goes.  

Namen van de geslaagden:                     

Evy Boone, Rob Buyze, Steven Frederiks, Paul 

Goris, Iwan Hartoog, Elly Hoendervanger 

Patrick Lam, Rob van Oorschot, Dennis Reeves, 

Fleur Vaandrager, Chris Slager, Peter Smits, 

Laurens Stoel, Jeff de Swaenne, Joost 

Tangeman en Tjeerd van Tooren 

Tijdens de workshops scoorden de studenten 

hoger dan verwacht. Ieder van hen heeft 

aangetoond  in staat te zijn een opleiding te 

kunnen volgen,  ervan te kunnen  genieten en de nodige vaardigheden c.q. belevenissen op 

te kunnen doen.       

EN VERDER: 

KNUFFELACTIE CAMPING WIELEWAAL EEN GROOT SUCCES| EXCURSIE: DE BELEVENIS| PROVINCIE 

ZEELAND EVALUEERT| AANNEMERSBEDRIJF JUMELET IN DE WEER VOOR SPACE STATION 
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DE WORKSHOPS 

De theaterworkshops van Project Edoekatie  zijn vol eenvoud en ontmoetingen. Wie echter 

denkt dat het in het leslokaal een makkie is, heeft het mis. Roofvogels, wilde  beesten, pink 

panthers, gigantische vissen met vleugels, een leeuw, een beer die los komt , wervelende  

sneeuwstormen en wegglijdende strohalmen: dat is een greep uit de  situaties die de 

studenten  het  afgelopen anderhalf jaar hebben 

overleefd. Zoals beloofd, werden in de Space Shuttle 

landschappen doorkruist en havens aangedaan.  

Tijdens de workshops leek het soms alsof de ene 

gebeurtenis over de ander heen rolde. Verspreid over 

het hele cursusjaar vormden ze belevenissen die 

varieerden van sessies vol mystiek en mysterie tot 

sessies van pure farce.  

Een paar beelden die symbool staan voor de ervaringen 

van het afgelopen jaar: de zee van bloemen op de LSD, 

de black light sessies, de jonge mensen die regelmatig  

langs kwamen om te helpen, de ontmoetingen, de  

uitputting en de joie de vivre die altijd aanwezig waren.      

 

DE DATUMS  

In de Nationale Week van het Applaus, onderdeel van het  Europese Jaar van de Vrijwilliger, 

geeft Space Station de aftrap voor het nieuwe seizoen. Op 15 september 2011 is de eerste 

workshop. De andere data voor dit kalenderjaar zijn: 

29 september, 13 oktober, 3 en 17 november en 8 december. 

De workshops worden gegeven, net zoals vorige jaar,  in de kleine aula van het ROC te Goes, 

locatie Bessestraat 4. Er zijn op dit moment nog twee plaatsen beschikbaar. Voor contact 

kunt u reageren via info@stichtingspacestation.nl of bellen met coördinator Ariene van 

Westen, tel. 0111-461384. Uitsluitend mensen die naast hun talenten en levenservaring een 

meervoudige beperking met zich meedragen komen in aanmerking voor de opleidingen van 

Space Station. 

  

Foto: Rob gaat de confrontatie aan met de 

leeuw tijdens de workshop Carnaval des 

Animaux  (Ans Overdevest) 

mailto:info@stichtingspacestation.nl
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TWEEDEJAARS STUDENTEN  
Startdatum 15 september 2011 

Gaat het vriezen of gaat het dooien het komende schooljaar? Komt de Space Shuttle terecht in een 

koude ijswereld of in warmere oorden?  Wie op reis gaat met de Space Shuttle heeft er geen 

voorstelling van waar die terecht kan komen: lekker laveren in de woestijn, in de bittere kou een 

storm doormaken,  een confrontatie met een uitgestorven gigantisch diersoort in een weiland, een 

oog-in-oog confrontatie met een stelletje onbevangen clowns: het kan iedereen overkomen 

wanneer je  toegelaten bent tot de magische wereld van Space Station. 

IN DE TIJD VAN DE BAAS 

Syntess Software bood Space Station  de gelegenheid intern een oproep te doen aan 
medewerkers om onder werktijd mee te doen met een workshop van Space Station.  Dat 
werd muzikaal opgepakt door Ron van der Schelde, André IJspelder en Maarten Don en 
vorm gegeven in het scenario Syntessizer.  Michel Vroonland ging mee als decorbouwer en 
rond de thema’s van Purple Rain en the Pink Panther werd een prachtig  
decor opgetrokken en een inspirerende workshop beleefd.      
    
Steeds meer bedrijven tonen interesse in vrijwilligerswerk in de tijd van de baas. Dit als 
human resource gereedschap voor personele ontwikkeling, een uiting van maatschappelijke 
betrokkenheid of een motivatie tool. Space Station werkt graag samen met haar sponsoren 
op dit win-win gebied.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Workshop ‘Syntessizer’ (Marijke Folkertsma) 



Edoeko  
Online Magazine Augustus 2011   
 
Coördinator: Ariene van Westen 
Tel: (+31) (0)111 46 13 84  
Email: info@stichtingspacestation.nl 
Bankrekeningnr. 146959159 
 

 

PROVINCIE ZEELAND EVALUEERT 

Voorzitter van Space Station Marian van der Meij heeft in april overleg 

gehad met  Scoop in het kader van de tussentijdse evaluatie 

beleidssubsidie sociale zorg. Marian heeft vernomen dat men erg 

tevreden is met de prestaties van Space Station tot nu toe. Met name 

de maatschappelijke toegankelijkheid sluit goed aan bij de doelstelling 

van de Provincie.  

 

Bij het toekennen van de subsidie, formuleerde de Provincie de 

doelstelling als volgt: mensen die uitgesloten zijn     

 van mainstream onderwijs de mogelijkheid bieden om               

deel te nemen aan toegankelijk kunstonderwijs in een reguliere 

omgeving. Space station heeft al aangetoond dat, wanneer er 

een passend aanbod is, mensen met een meervoudige 

complexe beperking – net als iedereen – deel kunnen nemen 

aan het  regulier volwassen onderwijs.  

 

STUDENTEN OMARMEN SPACE STATION 

Het initiatief van Space Station om een opleiding 

op te starten binnen het ROC is zeer positief 

ontvangen. Reguliere studenten zijn enthousiast 

en participeren regelmatig.  

Marina en Renske wisten ons dit jaar zelf te 

vinden. Zij volgen beiden de opleiding SPW in het 

ROC. Toen ze het eerste halfjaar nog geen stage 

hoefden te lopen, hielpen ze op hun vrije dag 

volledig mee met de workshops. Hun    inbreng 

was fantastisch.  

Foto: Marian van der Meij 

Foto: Peter (buiten) komt aan bij 

ROC Goes voor de eerste schooldag 

in zijn leven. (W. Stamkart) 

Foto: Drie ROC-studenten (Ans Overdevest) 
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CONFERENTIE ONBEPERKT LEREN 

 

 

Het was een waardevolle bijeenkomst in het ROC, de conferentie Onbeperkt leren twee 

weken na de start van Space Station aldaar. Organisator MEE Zeeland  vroeg Space Station 

aaneensluitend twee workshops te verzorgen. In gezelschap van zo’n vijftig (gast)studenten 

en docenten werd het een gesmeerde doorloop Van kakafonie naar symfonie.   

Uitbouwen van het contact met de mede - studenten is een speerpunt voor het komend 

seizoen. Wij zijn uit op een multidisciplinaire inzet van studenten: decorbouwers, 

decorontwerpers, een web ontwerper, textiele vormgevers, workshopbegeleiders, geluids-

en licht mannen/vrouwen, theatermakers, muziekmakers, sportstudenten, noem maar op : 

wie kan er niet meewerken aan Ruimte en Beweging bij Space Station? 

 

 

 

Foto’s: Studenten met en zonder beperking ontmoeten elkaar tijdens de workshops van Space Station (Ans Overdevest)  
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ZIN IN EEN KNUFFEL?  

                        

 

 

 

 

Maatschappelijk ondernemer Marijke Tangeman , moeder van deelnemer Joost, organiseerde 

in 2010 een knuffelactie voor Space Station. Op haar Camping De Wielewaal in Burgh werd 

volop verkocht en in het Ot en Sien straatje op de Burghse dag prezen Marijke en haar vriendin 

met veel succes hun waar én Space Station aan.  

Deze actie werkte zo aanstekelijk dat  Maura Stamkart, die jaarlijks een keer naar de camping 

komt fietsen, het idee opvatte om in haar woonplaats een sponsorfietstocht voor Space Station 

te organiseren.  Maura was toen 11 jaar en de jongste vrijwilliger van Space Station.  

Met de giften van Camping De Wielewaal en de geweldige bijdrage van Maura werd een 

bezoek aan De Belevenis gebracht. Van Oeveren Reizen sponsorde het busvervoer.  

 

 

 

Foto linksboven: Marian van der Meij neemt de cheques in ontvangst (Ans Overdevest) 

Foto rechtsboven: Maura wordt op handen gedragen(Ans Overdevest) /  Foto onder: Op weg naar De Belevenis (Tanja de Rijder) 
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WAT EEN BELEVENIS  

    

 

 

 

 

De Belevenis is een uitgaansgelegenheid voor de zintuigen en reist nu nog rond om zich in 

2012 definitief te gaan vestigen, waarschijnlijk in de Randstad  (www.debelevenis.nl). Wij 

trokken naar Rotterdam en ontmoetten daar initiatiefneemster Annemarie Schrama.   

Binnen dwaalden wij door de verschillende werelden van De Belevenis. Van de Bezeetenis 

tot de Bevlogenis, het was één groot  feest van relaxen en reageren : een fantastische tent!     

Wat was het heerlijk om eens met z’n allen in één bus te zitten als je dagelijks gewend bent 

aan een doolhof van bussen die brengen en halen.  En wat voor een bus! Voor onze excursie 

naar De Belevenis  stelde Van Oeveren belangeloos een exclusieve touringcar beschikbaar. In 

deze luxe uitvoering is plaats voor tien rolstoelen, naast de vaste plaatsen.  Veel werk voor 

de chauffeur Ron Tangeman, met wie wij een geweldige dag hadden en die volop genoot 

met zijn broer Joost in De Belevenis.   

AANNEMERSBEDRIJF JUMELET IN DE WEER VOOR SPACE STATION. 

Op 10 juni 2011 nam Iwan Hartoog een cheque in 

ontvangst van Aannemersbedrijf Jumelet ten  bate 

van Space Station. Het bedrag werd bij elkaar 

gebracht door een actie van de werknemers van het 

bedrijf, ondersteund door de eigenaar.   

De overhandiging vond plaats in verzorgingstehuis In 

’t Opper in Bruinisse waar aansluitend ook de foto-

expositie van Space Station geopend werd. 

 

Foto’s van de excursie naar De Belevenis (Tanja de Rijder) 

Directeur Jumelet overhandigt de cheque aan Iwan Hartoog (Ans  Overdevest) 

 

http://www.de/
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BEELDSCHOON BIJ ALLEVO 

In goede samenwerking met de coördinatoren To 

Hanzen en Astrid Hannewijk hebben de foto’s van 

Space Station deze zomer een plaats gekregen in 

respectievelijk “In ’t Opper” en de “Cornelia”.  Op 

de laatste locatie zijn ze de hele maand september 

nog te bewonderen.  De foto’s zijn vanaf oktober 

2011 weer beschikbaar  voor expositie.  

(foto: Marijke Folkertsma) 

 

 

 


