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Dat werd de Elsresidentie in Sittard met 
16 appartementen voor mensen met de 
ziekte van Alzheimer of andere vormen van 
dementie. Voor die tijd een uniek concept. 
Hannelore: “Het was al snel duidelijk dat 
er grote behoefte was aan dit soort zorg. 
Alle appartementen zijn vanaf de start 
altijd bezet geweest. Dat is voor ons bedrijf 
Zorg Groep Beek een reden geweest om te 
kijken of we elders in Limburg een tweede 
vestiging konden openen.”

Dobbelsteinhoeve
Ongeveer tegelijkertijd, dertig kilometer 
verderop in Margraten liep fruitteler Hub 
van Laar met een soortgelijk idee. Niet 
dat Hub uit de zorg komt, maar hij werd in 
zijn familie geconfronteerd met Alzheimer 
/ Dementie. Een goede zorgvoorziening 
voor zijn familie was er op dat moment in 
de regio niet. “Mijn vrouw en ik vonden dat 
vreemd en dat heeft ons aan het denken 
gezet. Zakelijk gezien stonden we op dat 
moment ook voor een belangrijke be-
slissing. Doorgaan met ons bedrijf in een 
periode waarin er steeds meer concurrentie 
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Het gebrek aan 
speciale woon-
ruimte voor men-
sen met de ziekte 
van Alzheimer 
deed Michael en 
Hannelore Ha-
mers-Roesink uit 
Beek acht jaar 
geleden besluiten 
om dan ‘zelf’ maar 
een appartemen-
tencomplex te bou-
wen met 24-uurs 
zorg. 
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is en fruitoogsten mislukken door extreme 
weersomstandigheden of iets anders erbij 
gaan doen? Niet ver van onze woning staat 
de Dobbelsteinhoeve, een eeuwenoude 
boerderij die altijd in het bezit van de familie 
was. De boerderij kwam te koop te staan 
nadat een tante er niet meer kon wonen. We 
hebben de hoeve nog dezelfde dag gekocht 
met de bedoeling er een woonvoorziening 
voor mensen met Alzheimer te maken.”

Exploitatie
Voor Hub en zijn vrouw is het een inves-
tering voor de toekomst. “We zijn op zoek 
gegaan naar een partij die de exploitatie kan 

doen. Zo zijn we via internet bij Michael en 
Hannelore van de Zorg Groep Beek en de 
Elsresidentie Sittard terecht gekomen en 
het klikte meteen.” Michael vult aan: “Voor 
ons is dit een mooie kans om samen met de 
familie Van Laar de Elsresidentie Margra-
ten te realiseren. De opzet in Margraten is 
identiek aan Sittard. 16 appartementen voor 
mensen met de ziekte van Alzheimer en 
andere vormen van dementie, die in het da-
gelijkse leven zorg, structuur en begeleiding 
nodig hebben met 24-uur zorg aanwezig-
heid. Verzorgd wonen heet het concept. 
Daarnaast worden enkele appartementen 
verhuurd aan mensen die zoeken naar een 
hersteloord of zorghotel in Limburg of een 
vakantie met 4-sterren.

Hannelore: “Het is ongelooflijk, maar sinds 
het nieuws op onze website staat hebben 
we al aanvragen ontvangen voor Margra-
ten. En dat terwijl we maar net begonnen 
zijn met de bouw.” Dat bouwen komt voor 
rekening van Hub van Laar. Hij gaat samen 
met een aannemer de eeuwenoude hoeve 
verbouwen tot Elsresidentie Margraten. 
Als alles volgens planning verloopt kunnen 
medio juli volgend jaar de eerste bewoners 
hun intrek nemen.
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“Het is ongelooflijk, 
maar sinds het nieuws 
op onze website staat 
hebben we al aanvragen 
ontvangen voor 
Margraten”
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