
Deze kunstenaars en ont-
werpen geven deze zomer 
speciale workshops. Her-

gebruik en respect voor de natuur staan 
daarbij centraal. ,,Zo komen de zorg voor 
mens, materiaal en omgeving samen op één 
plek”, aldus Nanda Lippens, secretaresse bij 
Reinaerde. Het Re-creatie zomerprogram-
ma vindt plaats van 15 juli tot en met 18 
augustus.

Twee jaar geleden is het project Re-Creatie 
gestart. Reinaerde nodigt kunstenaars en 
ontwerpers uit en zij leggen nieuwe verbin-
dingen tussen De Heygraeff, waar mensen 
wonen met een ernstig verstandelijke en 
lichamelijke beperking, en de recreatieve 
omgeving. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van restmaterialen uit de 

organisatie en de omgeving van De Heygrae-
ff. Re-creatie won in 2021 de Elisabeth van 
Thüringenprijs. ,,Daarbij ontvingen we een 
mooi geldbedrag waarmee we alle kunste-
naars opnieuw kunnen uitnodigen”, zegt 
Nanda Lippens.

WORKSHOPS In totaal zijn er vijf verschil-
lende workshops verdeeld over de zomer. 
Zo geeft ontwerper Maidie van den Bos de 
workshop ‘Gardens against rage’. ,,Door te 
hameren op plantmaterialen die tussen stof-
fen doeken zijn aangebracht laten planten 
gedetailleerde en kleurrijke prints achter”, 
vertelt Lippens. In de tweedaagse workshop 
‘Maak je eigen parfum’ leert de ontwerp-
ster hoe je je eigen parfum kunt maken met 
planten en bloemen uit de omgeving. ,,En 
natuurlijk krijg je na afloop je eigen parfum-

flesje mee.” De derde workshop is de proe-
verij ‘Cocktails uit de natuur’ waar Maidie 
non-alcoholische cocktails maakt met flora 
die rondom het terrein te vinden is.

RUSTGEVEND Kunstenaar Krisztina Czika 
geeft een tweede leven aan de oud papier-
stroom op De Heygraeff. ,,In haar workshops 
ontdek je het sociale en rustgevende aspect 
van het werken met papierafval”, legt de se-
cretaresse uit. ,,Laag voor laag maak je land-
schappen van papierpulp. Dat werkt voor 
bewoners erg ontspannend en misschien ook 
wel voor de bezoekers.

Ontwerper Robin Weidner ontwikkelde 
een modulair systeem dat boren en zagen 
mogelijk maakt voor kinderen die nog nooit 
met dit gereedschap hebben gewerkt. In zijn 
workshops maak je je eigen houten speelob-
ject van tweedehands hout. In De Hout Werk 
Plaats worden verschillen overbrugd en 
mensen dichter bij elkaar gebracht.”

MEER ROERING Het achterliggende idee van 
het zomerprogramma is dat de Heygraeff 
graag meer open wil zijn en verbinding wil 
maken met Woudenberg en zijn bewoners. 
,,We willen laten zien hoe mooi het leven 
hier is. We zijn onderdeel van de gemeente 
Woudenberg, maar doordat ons terrein 3 
kilometer van het centrum ligt, is het lastiger 
om verbinding te maken.”

Daarnaast nodigt het terrein volgens Lip-
pens niet echt uit met dat grote hek er om-
heen. ,,In coronatijd was het zelfs verboden 
om zomaar het terrein te betreden omdat we 
onze bewoners wilden beschermen binnen 
de hekken. Nu het weer kan, hopen we dat 
mensen uit het dorp gewoon even langsko-
men voor een wandeling of een praatje en 
ons in de toekomst meer weten te vinden. 
Zowel de bewoners als de verzorgers zijn toe 
aan meer roering op de Heygraeff. Daarbij 
houden we ons uiteraard rekening met de 

coronaregels die op dat moment gelden.”

HET LEVEN OP DE HEYGRAEFF Naast de 
workshops van de kunstenaars vinden er 
nog verschillende andere activiteiten plaats 
tijdens het Re-creatie zomerprogramma. De 
audiotour ‘Talk to me’ die is gemaakt door 
kunstenaars Anne Fehres en Luke Conroy 
laat mensen door middel van QR-codes op en 
rond het terrein kennis maken met het leven 
op De Heygraeff. ,,De verhalen worden niet 
vanuit het perspectief van de bewoners en 
verzorgers verteld, maar vanuit de verschil-
lende objecten die op het terrein staan zoals 
de spar en de slagboom.”

Ook wordt er ook muziek gemaakt. ,,De jam-
sessies in de vuurtent waren eerder dit jaar 
een groot succes. Vuur mogen we niet meer 
maken in de zomer, maar muziek natuurlijk 
wel. Daarom gaan we met z’n allen verschil-
lende instrumenten bespelen onder leiding 
van Hubert Atts. Het is een superactiviteit 
voor onze bewoners, maar ook de bezoekers 
zijn van harte welkom om aan te schuiven.”

ZOMERVERKOOP Tenslotte worden elke 
vrijdag van 10.30 tot 14.00 uur zomerse re-
creatieve artikelen van De Kringloopwinkel 
Woudenberg op De Heygraeff verkocht. ,,Op 
17 juni zijn we gestart met een zomerver-
koop. Dit is goed ontvangen. Je ziet de bewo-
ners ook helemaal stralen helemaal achter 
hun kraampje. We zijn erg blij met deze 
samenwerking met De Kringloopwinkel 
Woudenberg. Daarom gaan we dit voortzet-
ten tijdens het zomerprogramma.”
,,We hopen dat de drempel om het terrein te 
bezoeken lager wordt en dat we er met z’n 
allen een mooie zomer van kunnen maken 
met leuke activiteiten.” 

Deelname aan de workshops is helemaal 
gratis. Aanmelden kan per mail naar re-crea-
tie@reinaerde.nl. ,,Of loop gewoon even naar 
binnen bij aanvang.”

‘Je ziet bewoners helemaal stralen’
Kunst en zorg komen bij Re-creatie Zomerprogramma op 
De Heygraeff samen

Op zoek naar een 
creatieve activiteit tijdens 
de zomervakantie? Een 
dagje naar het 
Henschotermeer 
combineren met een 
bijzondere workshop? Of 
op zoek naar een leuke 
activiteit voor de 
kinderen? Bij Reinaerde 
op De Heygraeff zijn 
kunstenaars en 
ontwerpers te gast. Zij 
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 p ,,We willen laten zien hoe mooi het leven hier is.’’

 p Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restmaterialen.
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