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Betreft : eindevaluatie Schatten van Zonneheuvel t.b.v. Prins Bernhard Cultuurfonds. 

d.d. 21 september 2022 

Door Dian Langenhuijzen, Plaza Cultura 

 

SCHATTEN VAN ZONNEHEUVEL 

“Schatten van Zonneheuvel” is een project dat anderhalf jaar geleden is gestart met vier nieuwe 

vrijwillige wijkondersteuners van de wijk Zonneheuvel in Vught. Het doel was elkaar en de wijk beter 

te leren kennen. En ook samen met de wijk onderzoeken: ‘welke waarde hechten we aan onze wijk,  

zodat we samen in een fijne en prettige woonomgeving kunnen wonen waar iedereen zich thuis 

voelt’. In een aantal activiteiten is toegewerkt naar 6 kunstwerken verspreid over de wijk. 

Belangrijker dan het eindresultaat was het proces ernaar toe. Immers de concepten van de werken 

zijn gebaseerd op de verhalen van wijkbewoners. In deze evaluatie schetsen we de activiteiten, een 

overzicht van de kunstwerken en sturen we een fotocompilatie van de activiteiten. Daarnaast 

verwijzen wij naar de persmomenten en gepubliceerde nieuwsberichten.  

Activiteiten in chronologische volgorde 

1. Mei 2021 starten we met een scholing de  Zachte Atlas door Erfgoed Brabant voor de 

organiserende en participerende partijen: Wijkondersteuners,  Welzijn Vught, Carola 

Mokveld, Plaza Cultura, Charlotte van Beuningen - Woonstichting, MOVE Vught en met 

facilitering door de Vlasborch Vught en Erfgoed Brabant. Het doel was om elkaar als 

organisaties beter te leren kennen zodat de harten dezelfde kant op kwamen te staan.  

2. Openingsactiviteit op 17 juni 2021 in de vorm van de Wijkwandeling d.m.v. de werkvorm de 

Zachte Atlas om speciale en bijzondere plekken in de wijk en verhalen en anekdotes met 

elkaar te delen. Deze wijkwandeling werd begeleid door degene die de scholing De Zachte 

atlas had gevolgd zie punt 1 hierboven. 

3. Workshops Schattendoosjes maken. In het Wijkcentrum De Vlasborch hebben een aantal 

workshops plaatsgevonden onder begeleiding van kunstenaar Carola Mokveld, waarbij 

wijkbewoners hun eigen schat van de wijk zichtbaar maakten. Op een ongedwongen en 

gezellige manier hebben wijkbewoners al pratende en werkende elkaar beter leren kennen.  

4. Een kleine weekendexpo op 3 september 2021 in de Toonkamer van kunstenaar Angelique 

Kleijne die ook in de wijk woont. Het idee achter de expo was om elkaar nog beter te leren 

kennen: ‘wie is de persoon achter mijn buur’.  

5. Deze bijeenkomsten en gesprekken zijn inspiratie voor de drie kunstenaars om de 

uiteindelijke zes kunstwerken te kunnen maken met ieder een specifiek thema dat typerend 

is voor de wijk.  

6. Tussendoor hebben er vele huiskamergesprekken plaatsgevonden tussen de kunstenaars en 

de wijkbewoners zodat de drie kunstenaars gevoed en geïnspireerd werden om tot 

concepten voor de kunstwerken te komen.  

7. De zes kunstwerken zijn op verschillende manieren tot stand gekomen. Sommige werken zijn 

door de kunstenaar zelf gemaakt, geïnspireerd op de verhalen. Bij andere werken hebben 

wijkbewoners mee gezorgd voor verzameling van materialen of hebben de wijkbewoners 

actief bijgedragen onder leiding van de kunstenaar aan het uiteindelijke kunstwerk. Alle zes 

de werken zijn op deze manier herkenbaar voor de wijkbewoners, ze zijn trots en voelen 

zich betrokken.  

https://www.facebook.com/wijkondersteunersvught/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/zachte-atlas/
https://www.facebook.com/wijkondersteunersvught/
https://welzijnvught.nl/
https://www.carolamokveld.nl/
https://www.carolamokveld.nl/
https://www.plazacultura.nl/home
https://www.facebook.com/CharlottevanBeuningen/?__cft__%5b0%5d=AZX0lYtrbzEounQHmK1R6TofnO0rPsG-UWrGDidinmSRBGvnV7KGxFugt68dnEd8zoGijD0sy3RXgE2a0p3_WYZfTFQB5qGGQTjBPalsMyXqX4ZoFZ73JVe2uTYHNrSOseaMIyWE1caxTK1k4L2FVE6WppPOKNCZkLIraVFgDrJG_n971NTSdErELRA84U54fW4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MoveVught/
https://www.visio.org/wonen-dagbesteding/adressen-wonen-dagbesteding/de-vlasborch/
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/zachte-atlas/
https://www.angeliquekleijne.nl/in-de-toonkamer
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8. De zes werken zijn in drie bijeenkomsten onthuld. Bij iedere onthulling werd het drukker en 

kwamen meer gesprekken op gang.  

9. Op 24 augustus 2022 vond de workshop eco print plaats. Dit was een initiatief van de 

wijkbewoners om de laatste derde onthulling De Grande Finale feestelijk te maken met eten 

en drinken op mooie gedekte tafels. Op deze tafels sieren mooie tafellakens bewerkt met 

ecoprint. 

10. De Grande Finale vond plaats op 27 augustus 2022. Iedereen in de wijk kon aan de mooie 

gedekte tafels aansluiten en dat werd dan ook volop gedaan, immers samen eten verbindt. 

Korte toelichting op de zes kunstwerken 

De kunstenaars Jan-Hein Arens en Angelique Kleijne, zelf Zonneheuvelbewoners, en Carola Mokveld, 

ook woonachtig in Vught, hebben zich gevoed met de bestaande verhalen en hebben zelf ook veel 

keuken-, ateliertafelgesprekken gevoerd. Hier een korte toelichting op de werken. 

1. Mooi om te zien dat het eerste werk dat is onthuld van kunstenaar Jan-Hein Arens, gaat over 

probleemloos samenwonen op Zonneheuvel met respect voor elkaar. De titel is dan ook: ‘en 

toen bleek dus dat we op precies dezelfde manier allemaal compleet verschillend zijn’.  

 
 

2. Een ander werk dat als tweede werd onthuld was tot stand gekomen in samenwerking met 

vier 11-jarige jongeren. Kunstenaar Angelique Kleijne nodigde de kinderen uit om na te 

denken wat een fijne plek is om te spelen in de wijk. De kinderen hebben ieder een pop up 

gemaakt van de speelplek in vier seizoenen en een eigen creatief alfabet: Tazonnimeck.  

https://www.janheinarens.com/
https://www.angeliquekleijne.nl/
https://www.carolamokveld.nl/
https://www.janheinarens.com/
https://www.angeliquekleijne.nl/
https://tazonnimeck.jouwweb.nl/
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3. Het derde werk is een werk waar Angelique samen met twee bewoners gesproken heeft over 

wat zij voor elkaar betekenen. Het is een prachtig werk geworden met twee omklemmende 

handen die symboliseren het elkaar helpen en er voor elkaar zijn. In deze uitsnede uit metaal 

met de titel Buurtkracht, krachtbuurt is ook het alfabet Tazonnimeck van de wijkkinderen 

verwerkt.  
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4. Voor het vierde onthulde werk met kunstenaar Carola Mokveld werden vogel- en hamster 

kooien door de wijk verzameld. Omdat de wens van de bewoners was om een 

eendenplatform in de vijver te maken. De kooien staat symbolisch voor de wijk: ‘wij zijn niet 

in een hokje te plaatsen’. Ook diversiteit en kleur van de  kooien hebben daarin hun 

betekenis. Samen met Carola werd het bijzondere kleurrijke kunstwerk in de vijver tussen 

het eendenkroos geplaatst waar hij nu mooi ligt te pronken. Een van de wijkbewoners 

doopte het werk in Eendenkathedraal.  

 
 

5. Het vijfde werk is geïnspireerd op de bewoners van de Vlasborch die een visuele beperking 

hebben. De Vlasborch is ook het wijkcentrum. Het werk is een auditief werk geworden waar 

complimenten gegeven worden wanneer er op een grote rode knop wordt gedrukt. De 

complimenten zijn samengesteld door de bewoners en ook te beluisteren via een app. 

Loftrompet Deluxe 

 
 

6. Het laatste werk is van Carola en heet Verhalen. Vier verhalen zijn in beeld gebracht door vier 

typische objecten te vervaardigen die de verhalen van vier gezinnen ondersteunen. Onder de 

werken zijn vier QR-codes geplaatst die je het verhaal achter de werken vertellen. De werken 

heten: Troffel, Wasteiltje, De Mercedesman en Plaquette.  
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Nieuwsberichten: 

Aankondiging project Schatten van Zonneheuvel:  

https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/schatten-van-zonneheuvel-beter-een 
Wijkwandeling:  
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/goh-wat-bijzonder 
Eerste onthulling van de eerste twee werken:  
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/op-zoek-naar-schatten-in-de-wijk 
Aankondiging tweede onthulling:   
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/eerste-onthulling-kunstwerken-zonneheuvel 
Aankondiging laatste onthulling:  
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/27-augustus-2022-grande-finale-schatten-van-
zonneheuvel 
 

Op deze nieuwsberichten zijn persberichten gebaseerd die de lokale media heeft weten te bereiken: 

Vughts weekblad, lokale radio en het Brabants Dagblad. 

Tot slot 
De werk- en stuurgroep van de Schatten van Zonneheuvel hopen door deze toelichting en de korte 
fotopresentatie een beeld te kunnen schetsen hoe het project Schatten van Zonneheuvel is 
vormgegeven.  
Samenvattend heeft het ons, de participanten, veel opgebracht in contacten en netwerken. We 
hebben ongeveer 300 contacten gehad met wijkbewoners met ongeveer 100 unieke contacten. 
Na de evaluatie met de werkgroep en projectgroep gaan we het project Schatten van Zonneheuvel 
op 31 oktober als ‘cadeautje’ aanbieden aan drie beleidsmedewerkers van de gemeente Vught: 
onderwijs, zorg&welzijn en kunst&cultuur. We doen dit ervaringsgericht en uit het oogpunt van 
participatie. Hiermee hopen we op een transfer naar andere wijken in Vught. Onze uiteindelijke stip 
op de horizon is om een roulerend systeem op te kunnen bouwen zodat we bijvoorbeeld na 4 wijken 
over 5 of 6 jaar terugkomen bij Zonneheuvel.   
 

https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/schatten-van-zonneheuvel-beter-een
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/goh-wat-bijzonder
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/op-zoek-naar-schatten-in-de-wijk
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/eerste-onthulling-kunstwerken-zonneheuvel
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/27-augustus-2022-grande-finale-schatten-van-zonneheuvel
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/27-augustus-2022-grande-finale-schatten-van-zonneheuvel
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Langs deze weg wil ik u hartelijk bedanken voor uw bijdrage in dit project. Mocht u nog vragen 
hebben, dan kunt u met ons contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Welzijn Vught    Plaza Cultura 
Julia Dabekaussen   Dian Langenhuijzen 
0621101698    0617477958 
 


