
Centrale ligging creatief activiteitencentrum troef voor bewoners 
zorgvoorziening 

Kunstenaars De 
Zonnehoeve treden naar 
buiten met nieuw atelier in 
‘De Villa’ 

 

Kunstenaars Michael Smets en Jens D’Hoop en activiteitenbegeleider Jan Versigghel aan het nieuwe 

atelier. — © Ruben De Keyzer 

NAZARETH -  

De cliënten van De Zonnehoeve, een voorziening voor mensen met een 

beperking, kunnen vanaf oktober aan de slag in een fonkelnieuw atelier. De 

voorziening verhuist haar creatief activiteitencentrum naar ‘De Villa’, een 

prachtig pand in de Roombaardstraat. De centrale ligging staat de bewoners toe 

om met hun werk te pronken in de gemeente. 

Voor veel cliënten van De Zonnehoeve is kunst een belangrijke uitlaatklep. Onder de 

noemer ‘Villa Dacart’ hebben de kunstenaars al een stevig oeuvre opgebouwd. 

De nood om naar een professionele locatie te verhuizen, was hoog. “Tot nu deden we 

onze creatieve activiteiten in ‘de schuur’ op ons domein, maar dat gebouw was 

volledig uitgeleefd”, zegt activiteitenbegeleider Jan Versigghel. “Het nieuwe pand is 



een grote verbetering. Mooie, lichtrijke ruimtes en een prachtige tuin om buiten te 

werken.” 

Volgens kunstenaar Jens D’Hoop is het nieuwe atelier een flinke verbetering. “Hier is 

het echt wel mooi, het is veel rustiger ook. Ik teken meestal dingen rond de 

holebigemeenschap, met regenbogen en hartjes.” (Lees verder onder de foto) 

 

De tuin is een prachtige troef voor het nieuwe atelier.  — ©  dkr 

Bedoeling is om de cliënten van De Zonnehoeve te helpen integreren binnen de 

gemeente. “Daar zal deze centrale locatie goed bij helpen”, zegt Versigghel. “Het 

kunnen van mensen met een beperking wordt te vaak onderschat. Onze werking 

vertrekt vooral vanuit wat onze cliënten wél kunnen. Sommige van onze cliënten 

tekenen of schilderen louter als bezigheid, maar we hebben ook enkele kunstenaars 

die al een heel oeuvre hebben uitgebouwd en daarmee willen tentoonstellen.” 

Droom 

“Eén van onze cliënten, Christianne De Weele, stelt tentoon in het Trinkhall Museum 

in Luik”, meldt Versigghel. “Dat museum specialiseert zich in werken van mensen met 

een handicap. Onze droom is om ook in het reguliere circuit door te dringen. In het 

nieuwe pand willen we niet enkel een atelier, maar ook een galerie opzetten met een 

permanente tentoonstelling. Kunst van mensen met een handicap blijft nog te zeer 

een apart circuit.” 

De gemeente Nazareth wil een nauwere samenwerking aangaan met de kunstenaars. 

“Er leven nu al wat ideeën, bijvoorbeeld workshops waarbij onze kunstenaars kunnen 

samenzitten met andere creatievelingen, samen in ons nieuwe atelier. Maar de 



concrete details zijn we nog aan het bespreken. De gemeente stimuleert ons enorm, 

en dat doet ons plezier.” 

Nog voor er kan worden gedacht aan workshops en toonmomenten, zijn er nog de 

praktische zaken. “We hebben nog heel wat dozen die verhuisd moeten worden, 

maar de eerste week van oktober willen we intrekken”, aldus Versigghel. 

 


