
In 1997 werden de eerste plannen gesmeed om een jeugdvereniging op te starten voor jongeren 

met een beperking. Al snel vonden ze enkele enthousiastelingen om dit idee mee te ondersteunen 

en uit te werken. In 1997 startte akabe de pioen officieel, het duurt echter nog tot februari 1998 

voordat de eerste activiteit plaats vindt. De eerste activiteit is meteen een groot succes. De eerste 

activiteit ging door op het jeugdcentrum de Bogaard. Al snel werd duidelijk dat deze situatie niet 

ideaal is voor onze vereniging. In februari 1999 verhuisden we, een jaar na de opstart, naar het 

Engels Kamp. Wist je dat er toen nog militairen zaten in het Engels kamp? Ja hoor in het begin 

deelden we een terrein met ECHTE militairen. Gelukkig vertrokken de militairen al snel van het 

Engels kamp en hadden we het hele terrein voor ons alleen. Al van bij de verhuis naar het Engels 

kamp was het wel duidelijk dat deze lokalen niet zouden voldoen voor de lange termijn. De 

gebouwen waren oud, er zat asbest in muren/daken en de verwarming deed het meer niet dan 

wel. Er werd ons al snel beloofd dat we eigen lokalen zouden mogen bouwen op deze 

site.  Helaas duurde het enorm lang voor deze droom werkelijkheid zou worden en verloren we 

meermaals de hoop op onze eigen lokalen. We konden nog wel even verder in de lokalen. Ze 

waren dan wel niet ideaal maar met genoeg warme truien, lukte het wel. De laatste jaren werden 

de problemen echter groter, van grote lekken in de leidingen, tot lekken in het dak, schimmel op 

de muren, gaten in de vloer etc. De situatie werd steeds moeilijker. Dankzij betrokken 

sympathisanten die aan de mouw gingen trekken van de stad, werd het traject om op het Engels 

kamp te kunnen bouwen terug op gang getrokken. In de tussentijd zouden we gewoon kunnen 

blijven gebruik maken van onze vertrouwde lokalen. Tot in de winter van 2017, na een negatief 

advies van de brandweer begaf ook de chauffage het definitief. Dit betekende dat het niet meer 

verantwoord was om nog langer activiteiten te laten doorgaan op deze locatie. De winter van 

2017-2018 konden we met de hulp van bevriende jeugdbewegingen de winter overbruggen door 

gebruik te maken van hun lokalen. Wanneer het warm genoeg was, konden de activiteiten buiten 

doorgaan op het Engels kamp.  

In september 2018 zochten we een duurzame oplossing, zodat we het hele jaar op dezelfde 

locatie konden spelen, in afwachting van onze eigen lokalen. We hoopten nog steeds te kunnen 

bouwen op het Engels kamp. De stad was inmiddels volop bezig met het proces om het Engels 

kamp aan te kopen. Op onze vraag werd er een secondopiniononderzoek uitgevoerd op de grond 

van het Engels kamp om te kijken of er geen sprake was van vervuiling. Helaas kwam hier niet 

het gehoopte, doch verwachte, resultaat uit naar boven. De grond bleek erger vervuild dan we 

hadden kunnen denken. Dit betekende dat het in het beste geval nog 5j en in het slechtste geval 

15j zou duren voor we konden bouwen. We stonden voor een moeilijke keuze tussen wachten 

voor mogelijks 15j en onze droom waarmaken of op zoek gaan naar een andere optie. We kozen 

voor het laatste. Al snel kwam Chiro Elsum ter sprake. Zij zaten met hetzelfde probleem als wij. 

Ook zij zouden in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van hun lokalen. Zij waren volop 

bezig met een samenwerking met de kerk van Elsum op hun site te bouwen. Al snel werd het 

duidelijk dat dit een mooie samenwerking kon worden. Er was slechts 1 probleem, de activiteiten 

van beide verenigingen vinden plaats op dezelfde moment. Dit is natuurlijk niet mogelijk. Daarom 

werd er besloten dat wij onze activiteit zouden verplaatsen naar zaterdagnamiddag.  

Sinds september 2021 gaan onze activiteiten door in de lokalen van de Chiro van Elsum tot we 

samen kunnen verhuizen naar onze nieuwe lokalen.  

 


