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Honkballer Van
Middendorp kampioen
Honkbalteam Eastern Athletics werd tweede pinksterdag
Nederlands kampioen in de Intermediate League competitie
(11-13 jaar) in Almere. Namens
de Apeldoornse vereniging
Robur’58 maakte Rommy van
Middendorp deel uit van dit
team. De wedstrijden werden
gespeeld in Almere en Huizen.

het mogelijk maken dat mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking in de
eigen buurt kunnen voetballen.
De vriendendagactiviteit van
Loenermark vindt vrijdag 1 juni
plaats tijdens de reguliere
voetbaltraining tussen 18.30
en 19.30 uur. De vereniging
hoopt komend seizoen met
zowel een jeugd- als een senioren G-team aan de competitie deel te nemen.
UGCHELEN

KLARENBEEK

Coby de Haan vertelt
over Radio Kootwijk
Coby de Haan vertelt bij de
Vrouwen van Nu, afdeling
Hooiland-Klarenbeek-Apeldoorn, over (het ontstaan van)
Radio Kootwijk. Ze doet dat
morgen vanaf 19.30 uur aan
de Samuel Brinkenweg 111 in
Klarenbeek. Niet-leden zijn
ook welkom, zij betalen 5 euro.
Informatie en opgave via 0620386984.
 Jongvolwassenen, die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen, kunnen straks aankloppen
bij de familie Adema. FOTO KEVIN HAGENS

Apeldoorns gezin
creëert ‘oase van rust’
Een woonzorgboerderij,
waar uiteenlopende
bewoners helemaal tot
rust komen. Het
ideaalbeeld van de
familie Adema uit
Apeldoorn, wordt
komend najaar
grotendeels
werkelijkheid.
Simon Haverschmidt
Apeldoorn

ls mensen eraan komen, dan denken ze:
‘Wow, wat is het hier
rustig’.’’ Mark (54),
Joyce (51) en hun dochter Chaira
(21) zien het al helemaal voor zich.
De koopplannen zijn concreter
dan ooit, maar de exacte locatie ‘in
de buurt van Apeldoorn’ houden
ze nog even voor zich.
(Jong)volwassenen die begeleiding nodig hebben naar zelfstandig wonen, kunnen straks aankloppen bij De Besorhoeve. ,,Hiervoor is een wachtlijst in de gemeente Apeldoorn. Zeker voor
jongvolwassenen’’, weet Mark.
Het gaat om mensen met een indicatie, bijvoorbeeld op het gebied
van autisme, depressie of ex-verslaving. Daarnaast zijn mensen
welkom die opgebrand zijn, bijvoorbeeld met een burn-out of
door echtscheiding.

‘A

Moestuin
Kortgeleden diende zich een geschikte locatie aan. Mark: ,,Het is
een plek die dicht bij ons ideaalbeeld komt, en waar we zelf ook

gaan wonen. Ofwel: een dubbel
woonhuis in het buitengebied.
Waar acht bewoners in een moestuin werken, dieren verzorgen en
creatief bezig zijn. Maar bovenal:
een plek waar ze zichzelf mogen
accepteren zoals ze zijn. Ongeacht
hun verleden. Wij kijken vooral
naar iemands kwaliteiten, en die
bouwen we uit. Bewoners kunnen
naar school of werk, en anders zorgen wij voor dagbesteding.’’

Gezamenlijk
De Besorhoeve biedt een meerwaarde ten opzichte van het bestaande aanbod, aldus de familie
Adema. Joyce legt uit: ,,Bijzonder
aan De Besorhoeve, is dat er mensen met verschillende achtergronden gaan wonen. De verbinding
tussen deze groepen staat centraal.
Dat willen we bereiken door veel
activiteiten gezamenlijk te doen.’’
De christelijke achtergrond van
de familie speelt bovendien een
rol. Besor verwijst naar een beek
uit de Bijbel. Daar was een plek
om te rusten voor tweehonderd

Het is een plek die
dicht bij ons
ideaalbeeld komt
– Mark Adema

uitgeputte soldaten van koning
David. De Besorhoeve staat overigens ook open voor mensen zonder geloofsovertuiging.
Joyce verwacht dat haar psychopastorale opleiding en ervaring
van pas komen bij de coaching van
de bewoners. Ook Mark neemt de
rol van coach op zich. Chaira richt
zich vooral op de communicatie.
Zo is ze bezig met een actie voor

crowdfunding. Haar broer Selwyn
neemt niet deel aan het project,
maar ,,ondersteunt het volledig.’’
Dit biedt de familie zingeving,
aldus Mark. ,,Wij hebben een
moeilijke tijd achter de rug, door
problemen op het gebied van werk
en gezondheid. Dat leidde tot de
vraag: waar worden we nu écht gelukkig van? Andere mensen helpen, was het antwoord.’’
Het gezin verruilt het huis in De
Maten komend najaar voor de woning in het buitengebied. Tenminste, als alles volgens plan verloopt.
Mark: ,,Daar hebben we alle vertrouwen in. Vanaf deze maand is
stichting De Besorhoeve een feit.
We hebben al een team van diverse deskundigen om ons heen
verzameld. Gediplomeerde zorgmedewerkers, maar ook een financieel en juridisch adviseur, architect en makelaar.’’

Wachtlijst
De gemeente Apeldoorn steunt de
plannen. ,,Er is een beperkte
wachtlijst voor beschermd wonen.
Wanneer mensen niet direct in
zo’n voorziening terecht kunnen,
wordt er voor een passende overbrugging gezorgd’’, reageert André
Zents, accountmanager Wmo. ,,De
Besorhoeve kan een goede aanvulling zijn op het bestaande aanbod.
De familie is zeer begaan met de
doelgroep.’’
Bewoners gaan administratief
onder EBC Zorg vallen. De eerste
potentiële bewoner heeft zich al
aangemeld. De familie Adema is
nog op zoek naar vrijwilligers die
een buddy willen zijn, of voor vervoer zorgen. Dinsdag 29 mei is er
een informatieavond voor alle belangstellenden. De aanvang is om
20.00 uur in de Samuelkerk aan de
Talingweg in Apeldoorn.
n Meer informatie op besorhoeve.nl

Muzikanten treden op
in het dorpshuis
Muziekvereniging Ugchelen
houdt zaterdag haar voorjaarsconcert. Ook leerlingen
van de opleidingsgroep, onder
leiding van Chris de Boer,
brengen enkele stukken ten
gehore. Het concert is in
dorpshuis Ugchelens Belang
(Bogaardslaan 81) en begint
om 20.00 uur. De toegang is
vrij.
BUSSLOO

LOENEN

Loenermark krijgt
hulp bij G-voetbal
Voor de G-voetbal Vriendenen Vriendinnendag (1 juni)
heeft voetbalvereniging Loenermark een subsidie ontvangen. Onder het motto ‘Volg je
Voeten’ ondersteunen de
KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING initiatieven die

Theorie van het
uitdijend heelal
Professor dr. John Heise vertelt vrijdagavond bij Volkssterrenwacht Bussloo over het
multiversum. Hij gaat in op de
‘inflatietheorie’, die stelt dat
het heelal na de oerknal is begonnen uit te dijen. Vanaf
19.30 uur is iedereen welkom
aan de Bussloselaan 4.

