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ROUTEBESCHRUVING

Komend vanuit de richting Zutphen: rijdend op de N345 gaat u na het

passeren van de aanduiding "bebouwde kom" bij 2 rotondes rechtdoor, en

vervolgens bij de verkeerslichten linksaf de Laan van Erica in. U passeert dè

spoorwegovergang en gaat aan het eind van de weg linksaf de Gildenlaan op.

Na ongeveer 1 km, rijdt u rechtsaf de Eglantierlaan op. Het kerkcentrum

vindt u aan uw rechterhand.

Vanuit Deventer: neem, rijdend op de A1 de afsla8 Voorst (afslag 2U richting

Apeldoorn. Aan het eind van de afrit rechtsaf de Zutphensestraat (N345) op,

richting Apeldoorn. zie verder de beschrijving vanaf Zutphen.

Vanuit Zwolle:neem op de A50, afslag 24 richtinB Apeldoorn. Aan het eind

van de afrit rechtsaf de Zutphensestraat (N345) op richting Apeldoorn. zie

verder de beschrijving vanaf Zutphen.

Vanuit Arnhem: rijdend op de A50 volgt u bij het knooppunt Beekbergen de

A5O richting Apeldoorn-Zwolle. Neem de afslag 24 richting Apeldoorn. Aan

het eind van de afrit rechtsaf de zutphensestraat (N345) richting Apeldoorn.

Zie verder de beschrijving vanaf zutphen.

Vanuit Amersfoort: neem op de A1 afslag 20, Apeldoorn-Zuid. Aan het eind

van de afrit linksaf de Kayersdijk op. Ga na 600 m.rechtsaf de Lange

Amerikaweg op, en neem vervolgens na 2 km. Op de rotonde de tweede

afslag, de Heemradenlaan in. Na 450 m. rechtsaf de Eglantierlaan op. Na

ongeveer 300 m. vindt u het kerkelijk centrum

Voor alle routes teldt: trek u nlets aan van alternatieve routes en borden

met "ernstige verkeershinder op de zutphensestraat'', want zover hoeft u

niet,
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Uitnodiging

Tot bijwoning van een minisymposium van

Stichting NAASïE

te houden op vrfldag 2 oktober 2009 in het

Kerkcentrum De Drie Ranken

Eglantierlaan 202, te Apeldoorn

Aanvang: 14.00 uur

Thema: Van Binnen naar Buiten
De maatschappelijke relevantie van
Noodopvang van ex-gedetineerden.

Parkeerruimte achter het kerkcentrum en in
de parkeergarage van het winkelcentrum
op loopafstand. (gratis)

lnteÍt(orkolíke Stichting NMSïE
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EEN DROOM KOMT UIT

De interkerkelijke stichting NAASTE ( Nazorp Achterhoe STEdendriehoek).
die zich tot doel stelt de begeleiding van ex-gedetineerden, koestert aljaren
de wens van een noodopvang voor ex-gedetineerden, die op het moment
van invrijheidstellling niet over verantwoorde huisvesting kunnen
beschikken.
Die wens kon per l juli jl. op bescheiden wijze worden ingevuld door het
betrekken van een gedeelte van een pand in Apeldoorn. Na wat
schoonmaak-/aanpassingswerkzaamheden, en na inrichting van de drie
beschikbare kamers, konden de eerste bewoners omstreeks half augustus jl.
worden welkom geheten.
Deze mijlpaal willen wij markeren door het organiseren van dit
minisymposium, waarvoor wij al onze vrijwilligers met partner hebben
uitgenodigd, maar ook politiekverantwoordelijken, alsmede geldschieters,
buren, betrokken gerneenteambtenaren en vertegenwoordigers van
or8anisaties, waarmee wij samenwerken.
Wij wensen u een onderhoudende middag en hopen u als belangstellende in
ons belangrijke werk ook in de toekomst te mogen begroeten.

Om te weten op hoeveel personen wij ongeveer mogen rekenen, verzoeken
wij u uw aanwezigheid (en met hoeveel personen) uiterlijk 15 september a.s.
bij ons te melden, via ons postbusnummet 4169,7200 BD te Zutphen of via
ons e-mailadres:
stichtinsnaa @xs4all.nl

1.3.30 - 14.00 uur

14.00 - 14.05 uur

14.05 - 14.10 uur

14.10 - 14.30 uur

PROGRAMMA

OntvanSst

Welkom, door de dagvoorzitter Herman Vooijs,

directeur vrijwilligerssector Ëxodus Nederland

Openint, door Bob BredÍk, voorzitter Stichting NAASTE

"ln de ngenis, en dan?", inleiding door

drs. Jan Eerbeek, hoofdpredikant bij de Dienst Justitiéle
lnrichtingen van het Ministerie vanlust e, en ns

voorzitter van Exodus Nederland
"Aspecten van aandacht, 20rg en begeleiding, over de
maatschappelijke- en politieke relevantie van opvang

van ex-gedetineerden", inleiding door

drs. Paul Blokhuis, wethouder voor o.a. Welziin en Zorg

van de gemeente Apeldoorn.

PAUZE

Discussie met de inleiders, o.l.v. de dagvoorzitter

"Hoe het was, en hoe het werd", een kijkje in onze

noodopvang, beamerpresentatle door Hans Setaar,

coördinator van Stichting Naaste.

Slot-/dankwoord door Bob Bredijk

lnformeel samenziin onder het genot van een hapje

en een drankje.

14.30 -14.50 uur

15.10 - 15.30 uur

15.30 - 15.50 uur

15.50 - 16.00 uur
16.00 -17.00 uur
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Bij voorbaat hartelijk dank.
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Namens het bestuur van de Stichting NAASTE

Bob Bredijk (voorzitter)

14.50 - 15.10 uur

Het programma wordt muzikaal omlijst door de pianist Schalk Toom.


