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Foto: Beleef het maar: Patrick Lam en Renske Koenen  

Space Station Online 

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 wordt grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven en draait op de inzet van een groep betrokken en creatieve 

vrijwilligers van MEE Zeeland. De Workshops vinden plaats in ROC Zeeland, Bessenstraat 4, Goes. Met plezier houden we u op de 

hoogte over de prestaties van de studenten gedurende de laatste 

tijd en de plannen die op stapel staan.  

Winter Wonderland 

 Tijdens de workshop Winter Wonderland  

sneeuwde het emmers vol witte vlokken en 

konden de afgekoelde studenten op het einde 

dankbaar gebruik maken van de vurige 

uitstraling van de workshop begeleiders.  De 

soms zo in zich zelf gekeerd Peter Smits kon er 

maar niet genoeg van krijgen. En Patrick Lam 

kwam ogen te kort. Tijdens de workshop 

scoorden de Space Station 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.      

 Een zachte sneeuwstorm met zingende 

sneeuwvlokken: “let it snow, let it snow, let it 

snow.”  Dat waren essentiële ingrediënten voor 

de workshop Winter Wonderland. Het tastbare 

decor was speciaal ontworpen voor mensen met 

een intensieve hulpvraag. Wie niet kon zien, kon 

voelen. Wie niet kon horen kon het aanraken. Wie 

het niet kon begrijpen kon de saamhorigheid en 

muziek als een warm deken om zich heen voelen.  

Renske Koenen en Peter Smits in Winter Wonderland.  
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Foto: ROC studenten Eva, Marina, Talitha en Renske die zich vrijwillig inzetten voor hun medestudenten die de opleiding van  Space   
Station volgen. 

 

 

Een van de doelstellingen van Space Station is om jonge ROC studenten bij de workshops te 

betrekken. Tijdens Winter Wonderland pleegde de jeugd een coup en nam het stuur over 

van de normaal zo gedreven Space Station crew.  Uitbouwen van het contact met de 

reguliere mede - studenten is een speerpunt van Space Station.  Coördinator Ariene van 

Westen: “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.” 

Beursvloer Zeeland 
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Student Steven Frederiks uit  Middelburg (rechts)  wist in no time 

contact te leggen met de mime-kunstenaar die op hem af kwam.  

In maart zal Space Station voor het eerst participeren in Beursvloer Zeeland. We hebben eerder 

Beursvloer Schouwen bezocht en interessante en smaakvolle matches met het bedrijfsleven 

gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de geweldige etentjes voor de vrijwilligers aangeboden door Hotel-

en-Congrescentrum De Zeeuwse Stromen. Wie weet waarmee coördinator Ariene van Westen dit 

jaar thuis komt! 

Een extra stimulans 

GOES - Zwart-wit, hard-zacht, blij-droevig: de contrasten in geluid, aanraking, lichtsterkte en 

emotie waren donderdag de belangrijkste gereedschappen die veertien studenten van de 

theatergroep Space Station verkenden tijdens een workshop aan de hand van Gedichtendag 

bij ROC Zeeland in Goes. 

Leerlingverzorgenden begeleidden voor deze 

gelegenheid de Space Station-studenten, die 

allemaal ernstige lichamelijke en geestelijke 

beperkingen hebben maar die niettemin aan 

theater doen. 

 

Voor de ROC'ers was de workshop een 

kennismaking met mensen die zich niet van nature 

in taal kunnen uitdrukken, maar wel met klanken en 

mimiek. De Vlissingse mime-kunstenaar Job van der 

Wal gaf die 'taal' een extra stimulans.   

Zo beschreef de PZC de workshop  Stroom die in 

januari plaatsvond. 

Voedingsbodem voor Vrijwilligerswerk 

Space Station is mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers van MEE Zeeland. Voor 

verbreding van de voedingsbodem voor vrijwilligerswerk heeft coördinator Ariene  van 

Westen taakbeschrijvingen opgesteld en contacten gelegd met verschillende scholen.   

Social Work  student Lucie Siroka van de HZ ( University of Applied Sciences te Vlissingen )  

aan het woord: “Sinds kort ben ik bij het project Space Station betrokken. Ik kwam hier extra stage 

lopen om kennis te maken met een voor mij nieuwe doelgroep. Ik denk dat je als social worker je 

horizon moet verbreden en zoveel mogelijk doelgroepen moet leren kennen. Deze stage is een 

leerzame ervaring, tegelijk betekent het werken in een enthousiast team.  Als beloning zie je soms 
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een glimlach, verleggen van grenzen van eigen kunnen of opeens een schaterlachen van een van de 

studenten.”   

Verbonden met Space Station   

   

 

Het theaterproject Space Station begon in 2006. De eerste vier jaar werden de workshops gegeven in  

Zierikzee en konden deelnemers begroet worden vanuit het Gors en later ook Zuidwester. Met 

succes werd er een beroep gedaan op het bedrijfsleven en een aantal fondsen om de workshops 

mogelijk te maken. Voordat Space Station een stichting werd, opereerde het de eerste drie jaar 

onder de paraplu van het sociaal-maatschappelijk werk van De Lichtboei.  De opzet was gelegenheid 

te bieden aan mensen met een ernstig meervoudige beperking om een cursus buiten de deur te 

volgen.  Dat bleef de insteek toen Space Station per 1 april 2010 naar het ROC in Goes verhuisde. 

Naast Het Gors en Zuidwester, werd samenwerking met Arduin ontwikkeld.  Vanwege de 

duurzaamheid hebben de workshops in Goes  de vorm gekregen van een  driejarige toneelopleiding 

die te boek staat als het project Edoekatie. Vrijwilligers van MEE Zeeland waren vanaf het begin het 

kloppende hart van de organisatie.  Provincie Zeeland verschafte subsidie waaruit de coördinatie-

uren betaald kunnen  worden.  Drie Schouwse bedrijven, met een groot marktbereik, hebben zich 

voor drie jaar financieel met Space Station verbonden.  Met dank aan Syntess Software, Airpack en 

Koninklijke Zeelandia.    

Foto: theaterworkshop in Goes 
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Project Edoekatie 

“From issues to tissues”  is één van de statements van Space 

Station.  Doeken horen bij de grondstoffen van Space Station.  

Ze kleuren het decor, dat altijd uit twee tinten bestaat, en 

maken het spel.  Space Station is theater zonder woorden, dat 

vormend is voor mensen die in staat zijn hun zintuigen open te 

zetten.  De opleiding telt zestien deelnemers, afkomstig van het 

Gors, Arduin  en Zuidwester .  Bijzondere studenten in een 

gewone omgeving tussen gewone studenten. Voordat je het 

weet zullen de bijzondere studenten ook maar gewone 

studenten zijn. Het succes van Space Station is volledig te 

danken aan de inzet en kwaliteiten van deze studenten. Ze 

hebben meer dan verwacht gegeven, meer dan verwacht 

gepresteerd.  

      

Foto’s: doeken verbinden, doeken zijn tastbaar,  
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Veilig nest bij Space Station  

Natuurlijke materialen, zoals stro en takken, worden vaak 

ingezet bij de workshops van Space Station om kleur, geur 

en vorm aan het decor te geven. Annet Ruijtenberg uit 

Renesse voelde dat heel goed aan toen ze vorig jaar voor 

de expositie in de Jacobuskerk een nest vlocht in de kruin 

van een boom. Dit groene kunstwerk reisde vervolgens 

mee naar Syntess Software en illustreerde de digitale 

presentatie van Space Station die daar in de Kerstmaand 

doorlopend te zien was op een flatscreen in de kantine. De 

boom is inmiddels versleten terwijl er wel vraag naar is. 

Wie weet, inspireert de lente de kunstenaar om opnieuw 

een veilig nest te bouwen.  

 Datums toneelworkshops 

 01+29 maart, 12+26 april, 10+24 mei, 07 juni 2012. 

Op 12 april kijken we uit naar de komst van 

belevenistheater Stichting Dot.  

De workshops worden -net als altijd - gegeven in de 

kleine aula van het ROC te Goes, locatie Bessestraat 

4. 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. 

 

mailto:info@stichtingspacestation.nl
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Een warme groet 

Ton en Ineke Teuthof: voor jullie beiden een warme groet namens de collega’s en studenten 

van Space Station.  

Ton tobt momenteel met zijn gezondheid. Reden ook voor Ineke om zich voorlopig terug te 

trekken van Space Station. De crew van Space wenst jullie heel veel sterkte en voor de eens 

zo beweeglijke en bewogen Ton rust en genezing.   

 

 

Foto: Stichting Dot tijdens een eerdere workshop van Space Station. 

 

Foto: Paul en Ineke tijdens de workshop De beer is los in ROC Goes.                           
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Meedoen en erbij horen 

      

 

 

 
 
Space Station als een vorm van theater waarbij een titel gekozen wordt (bijv.; verjaardag, 
cirkels, aarde, regen, lente, voetbal). Door totale belevingservaring, 2 kleuren per onderwerp, 
licht, geluid, geuren, voelen, muziek, eten, gedichten, aanraking, ritme , vooral samen, een 
onderdompeling te vieren in de sfeer van het gekozen item.  
 

Foto’s: Ton als eenzaam lid van het blazersensemble en als pink panther tijdens een eerdere workshop.  

 

Foto: Evelien de Bruin en  Elly Hoendervanger tijdens de workshop De kriebels krijgen. Laurens 

Stoel en Ruud van der Hulle, medewerker van Arduin, pakten breed uit tijdens de workshop 

Geslaagd. 

 en Ruud , medewerker van Arduin,  pakken breed uit tijdens de workshop Geslaagd.  
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Met deze alomvattende beschrijving presenteerden Evelien de Bruine en Tina Stuit de 
invalshoeken en de resultaten van de theater workshops  van Space Station . Ze deden mee 
met de Conferentie meedoen en erbij  horen van Arduin op 17 februari j.l.. te Middelburg en 
presenteerden Space Station tijdens de infomarkt. Evelien:  “Ik vond het qua informatie en 
workshops een inspirerende dag. We gaven uitleg over het totaaltheater van Space Station,  
waarbij alles op elkaar afgestemd is om de deelnemers van Space Station een diepe ervaring 
mee te geven”.   
 
De conferentie van Arduin had als doel het uitwisseling van kennis en ervaring over 

ondersteuning en participatie  van mensen met een meervoudig beperking .  Prof. Bea Maes, 

KU Leuven, hield een lezing over de mogelijkheden en aandachtspunten voor participatie. Er 

werden boeiende workshops gegeven over muziek en geluidsbeleving, belevingstheater, 

multi-sensory story telling, geloof beleven, snoezelen in de dorpskerk en over basale 

stimulatie.  

Inclusief onderwijs is een speerpunt van Arduin.   

Ruimte bij Space Station 

     

 

Bij Space Station is er altijd ruimte voor ontmoeting en ruimte voor de scheppende kracht in 

jezelf.  

 

Applaus voor iedereen 

Voorzitter van Stichting Space Station Marian van der Meij aan het woord: 
“Zonder  meelevenis van de betrokken en bekwame vrijwilligers van MEE 
Zeeland kunnen  de toneelworkshops van Space Station niet plaatsvinden.” 

Daarnaast prijst Space Station zich gelukkig met de geweldige 

Foto’s: Space Station – ruimte voor ontmoeting  en ruimte voor de scheppende kracht in jezelf.  

 

Foto: Marian van der Meij 
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samenwerking met de professionele begeleiders van Het Gors, Arduin en Zuidwester. 
Natuurlijk noemen we ook weer onze hoofdsponsors: Syntess Software, Airpack, Zeelandia en 
Provincie Zeeland. Dank vooral aan de studenten die de toneelopleiding van Space Station 
volgen en voor het in ons gestelde vertrouwen. Applaus voor iedereen! “ 

Mensen die uitgesloten zijn van mainstream onderwijs de mogelijkheid bieden om deel te 

nemen aan toegankelijk kunstonderwijs in een reguliere omgeving. Dat is wat Space Station 

beoogt. Voorzitter van het bestuur Marian van der Meij benadrukt dat de maatschappelijke 

toegankelijkheid één van de belangrijkste pijlers is voor de prestaties van Space Station. 

Marian is op verschillende fronten betrokken bij initiatieven voor mensen met een 

beperking. Als maatschappelijk betrokken zakenvrouw en eigenaar van Manege Balans te 

Dreischor faciliteert ze Stichting Paardrijden Gehandicapten Schouwen-Duiveland. Mensen 

met een meervoudig beperking zijn van harte welkom om te komen paardrijden in 

Dreischor.   

 

 

 

 



Edoeko  
Online Magazine Voorjaar 2012   
 
Coördinator: Ariene van Westen 
Tel: (+31) (0)111 46 13 84  
Email: info@stichtingspacestation.nl 
Bankrekeningnr. 146959159 
 

  

            


