
‘t Naoberke verhuist naar het Willem Diemerplein in Musselkanaal 

Door Miranda Wolters 

Sinds begin 2021 maakt ’t Naoberke deel uit van de zorgdiensten van het 
Naoberhuis. ’t Naoberke is de plek waar kinderen, jongeren én ouderen welkom zijn 
voor hun dagbesteding. Was ’t Naoberke tot voor kort te vinden aan de Schoolstraat 
in Musselkanaal, op dit moment is men druk bezig met de verhuizing naar het 
Willem Diemerplein en verwacht Talita Baalman, eigenaresse van het Naoberhuis 
en ’t Naoberke, de deuren er snel te kunnen openen.  

De feestelijke opening is op 3 juni vanaf 13:00 uur.  Iedereen is welkom. 

“We wilden met deze dagbesteding vooral zorgen voor een lach op het gezicht van onze cliënten. ’t 
Naoberke kenmerkt zich door kleinschaligheid en het feit dat het ons lukte om gezelligheid en 
sfeer te creëren. We ontvangen vooral cliënten met een verstandelijke beperking die extra 
begeleiding nodig zijn bij hun dagelijkse taken en onze cliënten voelen zich erg op hun gemak en 
thuis bij ’t Naoberke.” Iedereen krijgt er zijn of haar eigen taken en verantwoordelijkheden, 
helemaal afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeftes. Er worden niet alleen 
cadeauartikelen en snuisterijen verkocht in de winkel maar ze worden ook door de cliënten zelf 
gemaakt. Ook weer in samenwerking met de andere locaties van het Naoberhuis, het zagen van 
bijvoorbeeld hout voor vogelhuisjes gebeurt dan daar en vervolgens worden de huisjes in het 
Naoberke in elkaar gezet. “Maar we lunchen tussen de middag bijvoorbeeld ook samen en 
daarvoor moet natuurlijk bedacht worden wat we dan gaan eten en moeten er boodschappen voor 
gehaald worden. Ook dat doen we dan samen, inclusief het dekken van de tafel en het opruimen 
achteraf.” legt Talita uit. Iedereen helpt elkaar en oefent door deze ogenschijnlijk ‘gewone’ 
dagelijkse dingen ook nog eens de sociale vaardigheden.   

Verhuizen 

Tot voor kort was ‘t Naoberke te vinden aan de Schoolstraat in Musselkanaal, bij het tankstation 
en de wasstraat. “Dat was natuurlijk een prima plek maar we misten toch de gezelligheid van het 
centrum van Musselkanaal”, vertelt Talita. “In het centrum zijn we wat zichtbaarder en 
gemakkelijker te bereiken en lopen mensen sneller even binnen voor een praatje. We houden nu 
eenmaal van gezelligheid!” Het pand aan het Willem Diemerplein is ideaal om als locatie voor de 
dagbesteding te gebruiken want naast het winkelgedeelte boven is er ook beneden nog een grote 
ruimte die men gaat gebruiken als werkruimte en waar dus cadeauartikelen en andere dingen 
gemaakt kunnen worden. Talita: “Daarnaast is het voor degene die daar behoefte aan heeft ook de 
plek waar men zich even kan terugtrekken. Het winkelgedeelte en de ruimte voor dagbesteding is 
dus wat meer van elkaar gescheiden dan in ons oude pand en dat vinden veel van onze cliënten 
erg fijn.” 

Dagbesteding: maandag tot vrijdag open (winkel ook op zaterdagen van 10:00 - 
15:00) 

‘t Naoberke is van maandag tot vrijdag geopend van ongeveer 9.00 tot 17.00 uur en u vindt er 
ontzettend veel leuke cadeauartikelen en woonaccessoires. Omdat cliënten ’s morgens van huis 
worden gehaald en aan het einde van de dag ook weer worden thuisgebracht kan het soms 
betekenen dat de deur in de ochtend dus iets later open gaat. U bent tijdens openingsuren van 
harte welkom in ‘t Naoberke en wilt u meer weten over de mogelijkheden van dagbesteding? Loop 
ook dan gerust even binnen!   

‘t Naoberke  

Willem Diemerplein 3, Musselkanaal 


