
Space Station wil meer de boer op 

 

ZIERIKZEE - Het Zeeuwse theaterproject Space Station moet veel meer de boer op. Dat was 

de conclusie van de crew na de toneelworkshop afgelopen donderdag.  

 

Graanstorm tijdens toneelworkshop van 

Space Station. Foto A. Overdevest  

Met het thema 'In de kiem', lanceerde Sociaal-Cultureel Werk De Lichtboei in Zierikzee een 

nieuwe module workshops voor mensen met een intensieve hulpvraag. Naast ondersteuning 

van acht vaste vrijwilligers van Mee Zeeland - de organisatie voor mensen met een 

verstandelijke beperking - werd deze avontuurlijke gebeurtenis mogelijk gemaakt door 

medewerking van Boer Bart uit Bru en Meelfabriek Krijger. Deze firma leverde ’s morgens 

250 kilo graan en meel in papieren zakken af. Een gehonoreerde subsidieaanvraag bij 

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Schouwen-Duiveland betekende dat Space 

Station opnieuw alles uit de kast kon halen om een spetterende start te maken in het nieuwe 

jaar. Het Zeeuwse theaterproject Space Station heeft als doel culturele deelname toegankelijk 

maken voor iedereen. Om haar doel te bereiken sluit ze allerlei verassende partnerschappen, 

in dit geval met de meelfabriek en de boer, vorige keer op locatie met Staatsbosbeheer. Space 

Station biedt aan twaalf vaste cursisten en vijftien andere spelers een magische wereld, tegen 

een achtergrond van kleur, licht en geluid. Mensen met minimale motorische mogelijkheden 

worden speels uitgedaagd hun ruimte te nemen. Tijdens de wekelijkse workshops is er ruimte 

voor ontmoeting en ruimte voor de scheppende kracht in jezelf. Bij het inrichten van de 

theatervloer afgelopen donderdag werd eerst een tunnel gebouwd, dit om het idee van 

ondergronds voelbaar te maken bij de entree. “De ontvangst met vogelzang zette de goede 

toon, het verbaasde mijzelf opnieuw hoe intens de deelnemers het welkom beleven en het 

herhaaldelijk noemen van hun naam - dat maakt veel los”, zegt Ariene van Westen, artistiek 

leider van Space Station na afloop. Voorafgaand aan de workshop werd het graan in een groot 

bad gestort. Gedurende de voorstelling konden de deelnemers zich heerlijk in deze tarwe 

wentelen en ermee gooien. Dat was dolle pret. Verder kwamen alle aspecten van meel aan 

bod; melig worden, pannenkoeken bakken, beslag op elkaar leggen. Ook de tarwekiemolie 

waar de huid mee gemasseerd kan worden, werd niet vergeten. Dit laatste gebeurde in alle 

rust en stilte met de Pastorale Symfonie van Beethoven op de achtergrond. Het spelen van het 

sambaballenlied van André van Duin - met tarwesamba’s - zorgde daarna voor hilariteit en 

beweging. Jaap die zich het prettigste voelt aan de rand van de kring danste in het midden vol 

overgave met Sandra, de begeleidster van ‘t Gors die op subtiele wijze openheid en 

verborgenheid aan een ander kan overbrengen. Halverwege de theaterworkshop werd het 

graan naar de molen gebracht. Van de melige toneelspelers werden vier wieken gevormd en - 

onder het zingen van het liedje 'Zo draait de molen', kwam de carrousel eerst langzaam op 

gang, maar bij 'Zo draaien de wieken' werd het gas toch even ingetrapt. Vanmiddag, 

donderdagmiddag 17 januari, vindt de theaterworkshop van Space Station opnieuw plaats in 

het MFC te Zierikzee, deze keer rond het scenario 'Les parfums de la nuit'. Space Station is op 

zoek naar meer mannen met draagkracht die het vaste team van vrijwilligers af en toe bij 

kunnen staan met dragen en tillen en gewoon meedoen met alle aspecten van de workshop. 

Boer Bart: “Dit is iets wat de boer niet kent maar ik voel me hier helemaal op mijn plek.“ 

Voor meer informatie over Space Station: Petra Benschop van MEE Zeeland, 0113-225000. 
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