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aan de Klup. Mensen die als 10- of 20-jarige 

al kwamen in de beginjaren van de Klup, zijn 

er als 60- of 70-jarige nog steeds te vinden. 

Ook vrijwilligers en deelnemers die niet meer 

komen, houden een warm gevoel voor de Klup. 

Ontmoeting, ontwikkeling, mooie contacten, 

welkom voelen, puurheid en jezelf kunnen zijn 

worden door deelnemers én vrijwilligers geroemd. 

Niet weg te denken
Veel inwoners van Apeldoorn en omstreken kennen 

de Klup omdat we al jaren een niet weg te denken 

onderdeel vormen van het sociale netwerk voor 

mensen met een beperking. De Klup is dan al wel 

50 jaar oud, maar we blijven onszelf vernieuwen 

met activiteiten voor onder andere jongeren 

zoals de jongerenklup, kidsklup, jongerensoos, 

kindervakantiespelweken en breakdance. 

Samenwerking en verbinding met alle betrokkenen 

voor mensen met een (verstandelijke) beperking 

maakt dat de Klup al 

50 jaar midden in de 

maatschappij staat.

Trots!
Als directeur ben ik 

supertrots op al onze deelnemers en vrijwilligers. 

De betrokkenheid bij elkaar, de sfeer, de positieve 

inzet die mensen soms al tientallen jaren bieden. 

Het is onbetaalbaar. 

De Klup is van ons allemaal!  

Wilma Hartman 

directeur de Klup

‘de Klup is van ons allemaal!’

De Klup Apeldoorn bestaat 50 jaar, en daar zijn

we trots op! De Klup is een unieke, sfeervolle en

laagdrempelige vrijwilligersorganisatie. Bij de Klup 

staan we met elkaar klaar voor mensen met een

beperking. Om er zo voor te zorgen dat ze genoeg 

mogelijkheden hebben om hun vrije tijd in te vullen, 

contacten kunnen leggen en onderhouden, hun 

talenten kunnen ontwikkelen en behouden en

kunnen meedoen in de samenleving. 

Van klein naar groot
In 1967 is de Klup gestart door initiatieven van 

ouders van kinderen met een verstandelijke 

beperking. Van één activiteitengroep groeide de 

Klup al snel naar maar liefst 30 activiteiten in ons 

huidige jubileumjaar. Niet minder dan 600 mensen 

nemen wekelijks deel aan al deze activiteiten. 

Onze groep vrijwilligers bestaat inmiddels uit 

130 betrokken mensen die wekelijks met veel 

enthousiasme de verschillende activiteiten 

begeleiden. 

Ontmoeting en ontwikkeling
De Klup is zo bijzonder omdat deelnemers en 

vrijwilligers zich hun leven lang verbonden voelen 

Voorwoord Wilma Hartman

Wilma Hartman
Directeur van de Klup

‘Als directeur ben ik supertrots 
op al onze deelnemers en vrijwilligers’
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Het begin van de Klup
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Ondertussen krijgt Carolien van Paul een koekje en 

onder het geknabbel wordt er lekker verder 

gekletst. 

Wensen voor de Klup
Carolien en Paul wisselen hun wensen voor de 

Klup uit. Carolien wil graag knutselen en naar de 

bandavonden van de Klup blijven gaan, lekker 

dansen en zingen op house of Nederlandstalige 

muziek. Paul hoopt dat de Klup over 50 jaar nog 

bestaat en dat er dan nog steeds heel veel 

deelnemers en vrijwilligers actief zijn. 

Bij de Klup is iedereen aardig tegen je, 

ze helpen je en ze zijn blij dat je langskomt. 

Je voelt je altijd welkom! 

Carolien en Paul feliciteren de Klup 

met haar 50-jarig jubileum. 

De Klup al 50 jaar in Apeldoorn! Dat is een groot 

feest. Om die reden ging Carolien van den Berg op 

bezoek bij wethouder Paul Blokhuis. Om samen te 

praten over wat de Klup voor hen betekent. Carolien 

heeft graag contact met Paul, ze vindt hem aardig 

en ze stuurt hem een felicitatiekaart als hij jarig is. 

Of maakt een tekening voor hem. Ze is Paul al vaker 

tegengekomen bij een verkiezingsavond, op de 

schilderklup en bij de Wenumhoeve. Daar werkt 

Carolien en hebben ze samen boerengolf gespeeld. 

Paul vertelt dat Carolien toen lekkere parfum op 

had, daarom heeft hij dat ook zo goed onthouden. 

Ook verzorgde zij de koffie en de thee.

Carolien is blij dat de Klup al zo lang bestaat, ze 

ging op haar 6e jaar al naar de Kindervakantie-

spelweken. Nu is ze 37 jaar en actief bij de 

Schilderklup en ze zingt bij Piekobello. Het mooiste 

liedje vindt ze ‘Vogeltje wat zing je vroeg’ en 

‘Vogeltje tikt tegen het raam rintintin’. 

Carolien houdt van optreden en gezelligheid. Haar 

vriend is Johan Velner. Ze woont bij Woongroep 

2000.

de Klup is belangrijk
Paul vindt dat de Klup belangrijk is voor Carolien, 

maar ook voor heel veel andere mensen. De Klup 

heeft een mooi gebouw, waar elke week, 6 dagen 

per week veel activiteiten te doen zijn. Als de Klup 

er niet zou zijn, zouden veel mensen thuis zitten en 

eenzaam zijn. 

Bij de Klup is er keuze uit veel activiteiten, voor elk 

wat wils. Je ontmoet er je vrienden om leuke dingen 

mee te doen. De vrijwilligers van de Klup zijn erg 

belangrijk en de vrijwilligers vinden het erg fijn 

om bij de Klup te zijn. Paul vertelt dat ook de 

burgemeester en de andere wethouders de Klup 

heel leuk en belangrijk vinden.

Groot feest!
de Klup al 50 jaar!

Paul Blokhuis
Wethouder gemeente Apeldoorn

Carolien v.d. Berg
Bezoekster van de Klup

‘Als de Klup er niet zou zijn, zouden veel 
mensen thuis zitten en eenzaam zijn’ 
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Interview met Wilma Hartman en Wout Zwikker.

 

Wout is sinds 1971 betrokken bij de Klup. Hij was 

van 1971 tot 1975 de eerste professionele kracht. 

De Klup is ontstaan doordat maatschappelijk 

werker Han Ekers in zijn eigen woonomgeving 

een man zag, die zich met zijn vrije tijd zelf geen 

raad wist, mede als gevolg van zijn verstandelijke 

beperking. 

Daardoor bleek de behoefte aan een begeleide 

opvang in de vrije tijd van deze mensen, want 

er was nog niets op dat gebied. In het club- en 

buurthuiscircuit voelden zij zich onvoldoende 

geborgen. ‘Aan de Maasstraat, in een buurthuis, 

startten we met een ‘instuif’ op zaterdagmiddag’

zegt Wout. ‘Die man kwam vijftig jaar geleden bij de 

Klup en is nog steeds een regelmatige bezoeker.’ 

We waren niet de eerste in het land, want in die tijd 

kwamen op meer plaatsen initiatieven van de grond 

en al spoedig werd op het Ministerie van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk werk de noodzaak 

voor landelijk beleid ingezien. En zo startte men 

een experiment waarbij Pieter Boxman werd 

aangeworven om mijn werk over te nemen.’

De Sociaal Pedagogische Dienst (SPD), waar 

Wout later in dienst kwam stelde mensen aan 

voor Sociaal Cultureel Werk, een andere 

benadering, waardoor de doelgroep, mensen 

met een verstandelijke handicap, anders 

werd aangesproken. Anders dan bij de woon-

voorzieningen of de werkgever en de sociale 

werkplaatsen. Deelnemers werden echt als 

individu benaderd. 

Door zijn werk bij de SPD is Wout ook beroeps-

matig steeds bij de Klup betrokken gebleven. 

Inmiddels gepensioneerd, kijkt hij nu met plezier 

‘Zo zouden meer 
mensen moeten zijn!’

‘Zij leven eerlijk en direct; 
er zit geen andere bedoeling achter’

Wilma Hartman
Directeur van de Klup

Wout Zwikker
Oud-coördinator van de Klup
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ontwikkelen. In het bijzonder wat betreft tekenen, 

schilderen en dansen hebben sommige bezoekers 

heel wat te melden. Wilma bewondert het enthou-

siasme van bijvoorbeeld zangkoor Piekobello en de 

onderlinge solidariteit van de Klupdeelnemers.

Veel vrijwilligers zijn voor langere perioden bij de 

Klup betrokken. Het gebeurt niet vaak dat mensen 

afhaken en als dat het geval is dan is dat vaak al in 

een vroeg stadium. Aan de andere kant komt het 

veel voor dat vrijwilligers later op een of andere 

manier beroepsmatig met mensen met een 

verstandelijke beperking gaan werken. Wilma 

noemt uit het hoofd direct enkele voorbeelden op, 

zelf hoort ze ook in dat rijtje. 

Tijdens het bestaan van de Klup is de rol en 

positie van ouderverenigingen ook erg veranderd, 

constateren Wilma en Wout. Iets wat extra opviel bij 

een bezoek van een Duitse vergelijkbare instelling 

enkele jaren geleden: bij de Klup zijn ouders veel 

directer betrokken, de sfeer is informeler. 

Wilma: ‘Klupleden kunnen elkaar vaak beter 

begrijpen dan veel andere mensen. Voor ons is 

dat even wennen, maar het is hier soms net een 

aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden. 

Waar mensen ‘buiten’ elkaar wel eens erg omzichtig 

op iets proberen te wijzen, hoor je hier gewoon 

‘Zo nou is ’t klaar’. En zo gaat het dan ook vaak 

zonder dat de ander zich blijkbaar gekwetst voelt. 

Je kunt hier veel levenservaring opdoen, ook als 

begeleider.’

Wout: ‘Zoals blinden een scherper gehoor 

ontwikkelen, hebben deze mensen een grotere 

intuïtie. Ze voelen veel meer direct de minachting 

of sympathie van degene die ze tegenover zich 

hebben. Alsof ze andere zintuigen beter hebben 

leren gebruiken.’

Wilma: ‘De Klup betekent voor veel mensen een 

vaste waarde in hun leven. Vaak komen mensen hier 

al tientallen jaren. De deelnemers zijn van nature 

erg gehecht aan vaste patronen en raken soms in 

paniek als daarvan wordt afgeweken. Maar ik denk 

weleens dat ze zo individueel toch ook maar met 

heel diverse begeleiders en situaties moeten dealen 

en dat ze dat vaak heel goed blijken te kunnen. 

Laatst moest een groep wel wat erg lang wachten 

op iemand die verlaat was met de taxi en kon ik 

bewondering opbrengen voor de berusting waarmee 

die situatie werd ondergaan.’

terug: van het een kwam het ander, zo kwam er 

al snel een heuse wandelclub, een gymclub en 

een zwemclub.

Inmiddels zijn er activiteiten voor circa 500 tot 

600 deelnemers. Wilma is blij dat ze vrijwel alle 

deelnemers bij naam kent en vaak ook hun 

omstandigheden. Ook Wout is nog zozeer bij de 

Klup betrokken dat hij de meeste deelnemers 

persoonlijk kent.

Wilma is 34 jaar geleden na een stageperiode als 

vrijwilligster bij de Klup gekomen en is nu 10 jaar 

directeur. Ze kan veel mensen opnoemen die al 

veel langer als vrijwilliger bij de Klup betrokken 

zijn, zoals Herman en Cecile die allerlei functies 

uitoefenden in de loop der tijd. Wilma was eerder 

in dienst van Wisselwerk/Verenigingsburo.

In een poging te achterhalen waar nou precies de 

motivatie vandaan komt om zich juist voor deze 

doelgroep van mensen met een verstandelijke 

beperking in te zetten trekt Wout een vergelijking 

met het programma ‘Maskers Af’ op televisie: 

Deze mensen hebben nog nooit een masker 

op gehad. Zij leven eerlijk en direct; er zit geen 

andere bedoeling achter. Hij vergelijkt het met 

carnavalsvierders, die drinken wat en langzaam 

komt de stemming erin en gaat het feest beginnen. 

Hier niet, als er is afgesproken dat om halfacht het 

feest begint dan is er direct de stemming en sfeer. 

Dat is voor buitenstaanders soms moeilijk te 

begrijpen, maar het is echt zo. Wout bewondert die 

levenshouding in de deelnemers, zo zouden meer 

mensen moeten kunnen zijn. 

Hij kan er nu met afstand op terugkijken en 

constateert met genoegen dat de Klup er ook aan 

heeft bijgedragen dat leden hun talent konden 

‘De Klup heeft een brugfunctie 
naar de maatschappij’
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Onze
vr i j-

wi l l igers
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Veiligheid in de Klup 
De Klup probeert de dingen zo goed mogelijk voor 

elkaar te hebben. Een ongeschreven regel die 

iedere begeleider kent is dat je altijd minstens met 

zijn tweeën moet zijn in de begeleiding. Er kan altijd 

van alles gebeuren en de verantwoordelijkheid is 

groot, dus daar is alle aandacht voor. Vrijwilligers 

die er zijn, zijn samen verantwoordelijk en zijn 

vaak zeer ervaren mensen. 

De zaken worden ook goed doorgesproken en 

gemeld. De geboden structuur is vaak een 

extra element van veiligheid. Zo wordt dat 

ook gevoeld bij begeleiders en deelnemers. 

Vrijwilligers vinden vaak veel voordeel uit het 

sociale netwerk dat dit werk oplevert. 

Er zijn zelfs huwelijken uit voortgekomen. 

Wout vult aan dat een en ander ook opgaat voor 

vrijwilligerswerk bij een tennisvereniging, maar dat 

het hier bij de Klup om een diepere betrokkenheid 

gaat, met betekenisvolle ontmoetingen voor de 

betrokkenen. 

‘Ja’, zegt Wilma, ‘in de paar uurtjes dat de deelnemers 

op de Klup verblijven zijn ze even weg van die 

onbegrijpelijke jachtige maatschappij van alledag. 

Relativeren is een belangrijk onderdeel van wat 

de Klup biedt. Het is fijn om met elkaar aan een 

project te werken en daarna weer tevreden naar 

huis te gaan. 

Ik vind: deelnemers en vrijwilligers komen hier iets 

halen, maar ook brengen. Men ervaart de Klup als 

een oase, waar je nieuwe energie opdoet. Mensen 

betekenen wat voor elkaar en krijgen er ook veel 

voor terug.’

Wout: ‘De Klup heeft een brugfunctie naar de 

maatschappij, deelnemers gaan gesterkt weer naar 

buiten, maar zo veilig als binnen kan het buiten 

niet voor ze gemaakt worden.’

Wilma vertelt over de contacten van de Klup 

naar buiten; met bedrijven, met studenten die 

stagelopen, maar ook door optredens van de 

dansgroep, het koor en de andere activiteiten. 

‘Ik zie wel dat mensen van buiten hier veel 

opsteken van de sfeer die er heerst in de Klup. 

Dan begrijpen ze veel meer van de mensen met 

verstandelijk beperking en zullen daar, naar ik 

hoop, wat mee doen.

In plaats van integratie spreken we tegenwoordig 

meer van inclusie, waarmee bedoeld wordt dat 

behalve dat de Klupdeelnemer zich moet inspannen 

om in de maatschappij te passen, die maatschappij 

ook de geborgenheid moet bieden die deze 

bijzondere mensen nodig hebben. 

De balans tussen veiligheid en openheid 

is erg belangrijk. De Klup probeert dat, 

met succes, te bieden.’  
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Parwin Panahideh is vrijwilligster bij de Klup.

Ze deed de opleiding sociaal pedagogisch werker 

(SPW), woont in Apeldoorn en werkt in Deventer, 

waar ze een baan in de zorg heeft.

Parwin is geboren en getogen in Iran en in 1997 

van Iran naar Nederland gevlucht. Haar moeder 

en zus evenals de rest van de familie wonen 

er nog steeds.

Kennismaking
Mijn eerste kennismaking met de Klup vond plaats 

dankzij een stage. Ik volgde op dat moment de 

opleiding SPW (sociaal pedagogisch werker) en 

voor deze opleiding moest ik een aantal stages 

lopen. Ik had al een stage bij ouderen gedaan en 

was aan het zoeken naar een volgende stageplaats.

Een collega attendeerde mij op de Klup. Zo kwam 

ik er terecht en ben er nooit meer weggegaan.

Vluchten
Mijn leven is te verdelen in twee stukken. 

Tot 1997 woonde ik in Iran. In dat jaar vluchtte ik 

van Iran naar Nederland, ik was toen 37 jaar oud. 

In Iran bestond in die tijd weinig vrijheid en waren 

er veel regels waaraan je moest gehoorzamen. 

Kritische vragen 

werden niet 

geaccepteerd, je 

moest doen wat er 

gezegd werd. 

Wennen
Na mijn vlucht kwam ik In Nederland in eerste 

instantie in een een asielzoekerscentrum terecht. 

Mijn verblijf daar duurde 5 jaar. 

Het asielzoekerscentrum stond in het noorden 

van het land. Na die 5 jaar kreeg ik mijn verblijfs-

vergunning voor onbepaalde tijd en kon ik het 

asielzoekerscentrum verlaten en mijn leven beginnen 

in Nederland. Er werd huisvesting voor mij gezocht 

en zo kwam ik uiteindelijk in Apeldoorn terecht.

Natuurlijk moest ik wennen in Nederland: ik moest 

een nieuwe taal leren, maar kwam ook in een 

volledig andere cultuur terecht, natuurlijk kost 

het even tijd om je die cultuur eigen te maken. 

Ook het weer en vooral de temperatuur waren heel 

anders dan in Iran, evenals de huisvesting. 

Naast de vrijheid van meningsuiting in Nederland 

was een van de grote verschillen met Iran de 

‘de Klup heeft me erg veel gegeven,
ik voel me er volledig thuis’

Parwin Panahideh
Vrijwilligster bij de Klup
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gezellige dingen te doen en vooral te ontspannen. 

Dat kan van alles zijn, lekker kletsen over wat ze 

allemaal meegemaakt hebben die dag. Soms wil 

er iemand bijvoorbeeld een nieuwe jurk showen, 

iemand anders kan iets meegemaakt hebben wat 

indruk heeft gemaakt, maar het kan ook over 

allerlei andere dingen gaan. 

Tegelijkertijd kunnen we ook wat gaan doen, het 

hangt ervan af wat de bezoekers willen. Zo gaan we 

bijvoorbeeld als het lekker weer is ook weleens 

gezellig een avondwandelingetje maken, of ergens 

een lekker ijsje eten. Verder ben ik natuurlijk ook 

betrokken bij de uitstapjes, zo ga ik weleens mee 

naar Gigant, met de bus naar Halte Assel om 

een ijsje te eten of naar de brandweerkazerne.

Ik heb het gevoel dat de bezoekers mij erg veel 

geven. Ik houd van hun onbevangenheid en 

eerlijkheid. Zij zijn enthousiast en heel duidelijk 

in hun emoties. Ze hebben geen vooroordelen en 

accepteren mensen zoals ze zijn. Ze zijn puur 

en echt en hebben geen sociaal masker op, 

zoals zoveel andere mensen. 

Internationaal
Mijn moeder en zus zijn inmiddels in Nederland 

geweest. Ik heb hen ook meegenomen naar de 

Klup. Ook zij moesten in het begin even wennen 

aan de manier waarop wij met mensen met een 

beperking omgaan. Zij zijn nu net zo enthousiast als 

ik. Ook de Klup-bezoekers vinden het heel leuk als 

ze er zijn. Als mijn moeder en zus weer terug naar 

huis zijn, vragen de Klup-bezoekers nog regelmatig 

wanneer ze weer terugkomen. 

Het leuke van de bezoeken van mijn moeder en zus 

is bovendien dat zij in Iran óók vertellen over de 

Klup. Zo leren ze de mensen daar dat mensen met 

een beperking gewoon mensen zijn, waar je niet 

bang voor hoeft te zijn. Ze vertellen dat 

vooroordelen niet nodig zijn. Mijn moeder en zus 

doen dus zo hun best om de mensen in Iran te leren 

dat alle mensen er gewoon mogen zijn. 

 

Wederkerigheid
Ik ben blij dat ik in Nederland ben, ik ervaar erg 

veel vrijheid in dit land. Ik voel me hier thuis en 

heb het prima naar mijn zin in dit land. 

Ik wil ook graag een positieve bijdrage leveren 

aan de maatschappij. Ik kan dat doen 

door mijn werk en door vrijwilligster 

te zijn bij de Klup. 

organisatie van de gezondheidszorg. Op zich is 

de gezondheidszorg prima georganiseerd in Iran, 

alleen mensen met een beperking bestaan er 

niet, laat staan dat er faciliteiten zijn. Mensen met 

een beperking worden in Iran zoveel mogelijk 

weggestopt, er wordt zo min mogelijk over 

gesproken. Aan mensen met beperkingen wordt 

dus eigenlijk totaal geen aandacht besteed. 

Organisaties zoals de Klup zijn dan ook jammer 

genoeg volledig onbestaanbaar in het land. 

Stage
Na mijn aankomst in Apeldoorn was het eerste 

wat voor mij heel erg belangrijk was: goed 

Nederlands leren. Ik ging hiervoor naar ROC 

Aventus. Nederlands leren was best wel een 

uitdaging voor mij, het is natuurlijk niet de aller- 

gemakkelijkste taal om te leren. Maar ik deed 

mijn best en na een jaar beheerste ik de taal 

zo goed dat ik een opleiding kon gaan doen.

Ik koos voor de 4-jarige opleiding SPW. Dit is een 

opleiding waarbij je gaat werken in de zorg. 

De opleiding is niet alleen theoretisch, je moet 

ook een aantal stages lopen om de werkvelden 

beter te leren kennen. Voor mij waren de stages 

bovendien ook een manier om kennis te maken 

met Nederland en de Nederlandse manier van leven. 

En zo kwam ik bij de Klup. 

de Klup
In het begin vond ik stage lopen bij de Klup best 

wel lastig. Ik vroeg mij af of ik wel geaccepteerd 

werd door de Klup-bezoekers. Ik voelde mij best 

wel wat onzeker. Dat duurde even, maar opeens 

ontdekte ik dat de Klup-bezoekers óók aan mij 

vroegen wat we gingen doen. Toen begreep ik dat 

zij mij gewoon accepteerden en dat ik mezelf mocht 

zijn. De Klup heeft mij dus erg veel gegeven, ik 

voel me er volledig thuis. Ik ben dan ook van plan 

om dit zo lang mogelijk te blijven doen.

Klupavond
Ik ben vrijwilliger bij de Klup op de dinsdagavond. 

Ik ben daar om het ontspanningsklupje te 

begeleiden. Het is een praatklupje waar (bijna) alles 

mag en niets moet. 

De naam zegt het al: bezoekers komen daar om 

‘Ze hebben geen vooroordelen 
en accepteren mensen zoals ze zijn’
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Roos Siebelink (32 jaar) is al heel lang 

bezoekster van de Klup.

Ik ben een vrouw die veel wil en kan. Ik vind het 

leven leuk. Ik ben zoals ik ben, een leuk mens met 

een hersenbeschadiging. Die hersenbeschadiging 

ontstond toen er kort na mijn geboorte iets niet 

goed ging in mijn strottenhoofd. Daardoor 

functioneert de rechterkant van mijn hersenen 

minder, ik zeg altijd: die kant is op vakantie. 

Maar mijn linkerkant is nog in orde. Ik kan dus 

lekker kletsen met iedereen, want spraak zit in het 

goede deel van mijn hersenen. Daar ben ik blij 

mee, want zo kan ik duidelijk maken wat ik wil. 

Ik zit niet bij de pakken neer. Oke, ik heb een 

rugzakje, maar dat hebben veel andere mensen 

ook. Veel van die mensen zeggen misschien: 

‘Ik heb een rugzakje, daarom hoef ik niet te 

werken’. Maar ik wil graag werken. Daarom doe 

ik vrijwilligerswerk. Dat vind ik fijner dan de hele 

dag thuiszitten. Ik ben interieurverzorgster bij 

kinderdagopvang Mam’s. Je kunt het ook 

poetsdame noemen. Maar ik doe er meer, ik lees 

de kinderen ook boekjes voor. 

Ik werk ook 2 dagen 

in de week bij 

supermarkt Coop, 

als vakkenvuller. 

Ik vul de lichte 

dingen bij, zoals chips 

en koek. En ik maak het hoekje schoon waar 

klanten koffie en thee kunnen drinken. Ik ga er met 

de stadsbus naartoe, want de afstand is voor mij te 

groot om te fietsen. En de TomTom in mijn hersenen 

is kapot, waardoor ik geen wegen kan herkennen. 

Ik zou de Coop zelf niet kunnen vinden. Mensen 

zeggen ‘dat is toch simpel, gewoon rechtdoor 

fietsen’, maar dat is niet zo als je een 

hersenbeschadiging hebt.

een eigen huis
Ik kwam een jaar of 6 geleden te wonen in een 

woonvoorziening voor 10 mensen aan de 

Boterbloem in Apeldoorn. Na 2 jaar kwam Eimert 

daar ook wonen. We keken elkaar aan en ik dacht: 

die laat ik nooit meer los. Het was liefde op het 

eerste gezicht. Wij zijn nu bijna 5 jaar samen. 

En sinds augustus vorig jaar wonen we samen. 

Er kwam een ambulante woning van de Passerel 

‘je kunt meer dan je denkt!’
 

Roos Siebelink
Bezoekster van de Klup



5 0  j A A r  d e  K l u p   2 7  2 6   5 0  j A A r  d e  K l u p  

Zwemmen doe ik al heel lang. Altijd in het 

Sportfondsenbad, maar toen dat werd gesloten 

gingen we naar de Sprenkelaar. Ik vind zwemmen 

heerlijk. We hebben een half uur les en daarna 

kunnen we nog een half uur vrij zwemmen. 

Ik ben lekker bezig, in het water, onder water. 

Ik voel me er heel lekker door en ik kan in het 

water mijn rechterarm beter bewegen dan anders. 

Die rechterarm doet gewoon mee. 

Er is een nadeel: je wordt er zo nat van, haha.

jezelf zijn
Wat ik ook heel leuk vind is stijldansen. Dat doe ik 

al jaren op de woensdagavond. Eimert gaat al een 

tijdje gezellig met me mee. Bij stijldansen ben je 

lekker in beweging, dat vind ik leuk. Ik dans de 

tango, de mambo, de Engelse wals en de 

chachacha. Elke week is er weer andere muziek 

waarop we dansen. Nederlands, Engels, oud, nieuw. 

Als je danst kun je heerlijk jezelf zijn. En als je iets 

verkeerd doet, is dat helemaal niet zo erg. 

Maar… als ik het echt helemaal goed doe, wow, 

dat geeft echt een boost. 

Ik dans natuurlijk het liefst met Eimert. Maar hij 

heeft met sommige dansen nog wat moeite, 

hij is nog aan het leren. Daarom dans ik ook wel 

eens met een ander. Ik voel me lekker los en mijn 

rechterarm doet - net als bij het zwemmen - gewoon 

mee. Je kunt altijd veel meer dan je denkt. 

Een keer per jaar dansen we voor een jury en krijg 

ik een mooi certificaat mee als bewijs dat ik alle 

pasjes op mijn manier kan. Maar het gaat om het 

plezier van het dansen. We hebben een vaste groep 

en het is altijd supergezellig!

Onze kroeg
Ik ben heel blij met de Klup en de Klup moet zeker 

blijven. Ik ga er altijd met veel plezier naartoe. En 

zelfs als ik een keertje niet zo lekker in mijn vel zit, 

ga ik toch, want het is er zo’n leuke sfeer. En daarna 

voel ik me weer helemaal lekker. Ik krijg zo’n boost 

als ik er ben. Het is er gezellig en je hoeft niks te 

doen als je daar geen zin in hebt. Ik kan me niet 

voorstellen dat de Klup er niet meer zou zijn. Dat 

zou heel erg zonde zijn. Dan zit ik de hele dag thuis. 

Daar heb ik ook wel wat te doen, maar een avondje 

eruit naar de Klup is enorm fijn en gezellig. Je moet 

bedenken dat wij niet naar een gewone kroeg of 

dansschool kunnen. 

Dit is onze kroeg, het voelt een beetje 

als thuis. Laat de Klup gewoon nog 

maar 50 jaar doorgaan. 

vrij, en daar mochten wij met z’n tweeën wonen. 

Onze begeleider komt twee keer per week langs om 

bij te praten. Ik vind het helemaal top zo, ik wil niet 

meer terug. En Eimert ook niet. We horen echt bij 

elkaar, kijk maar, we dragen allebei dezelfde ring.

lekker zwemmen
Ik kom al vanaf mijn 8e bij de Klup. Eerst elke 

woensdag naar de Kidsklup. Lekker spelen en 

tekenen. Ik heb ook een tijd op dammen, 

volksdansen en handenarbeid gezeten. 

‘Ik ben heel blij met de Klup 
en de Klup moet zeker blijven’
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Als je in de jaren zestig een kind met een beperking 

had, had je niet zoveel mogelijkheden als nu. 

Je had je kind 24 uur per dag thuis of het was in 

een inrichting. Er gingen maar weinig kinderen 

naar school. Als je een gehandicapt kind kreeg, 

werd je door de huisarts doorverwezen naar de 

sociaalpedagogische dienst. 

Daar waren er drie van in Apeldoorn, de algemene 

stichting Gelzona, de protestante stichting Koningin 

Wilhelmina en de katholieke Monseigneur van de 

Weteringstichting. 

Han Ekers van de Van de Weteringstichting kwam 

bij ouders thuis op bezoek en bekeek dan wat het 

beste met het kind kon gebeuren. Waren er 

bijvoorbeeld problemen in het gezin? Wat waren 

eventuele mogelijkheden voor een loopbaan? 

Op een gegeven moment kwam Han met het idee 

om de ouders op de zaterdagmiddag wat te 

ontlasten. 

Zij konden dan gaan 

winkelen en hadden 

voor een uurtje of 

vier, vijf even niet de 

zorgen voor hun kind. 

Vertegenwoordigers 

van elk van de drie besturen van de 

ouderverenigingen bespraken dat idee met Han. 

Er waren drie ouderverenigingen van ouders met 

kinderen met een handicap: Helpt elkander, 

Philadelphia en de katholieke vereniging Voor 

het Zorgenkind. Van die laatste was ik voorzitter. 

Han vroeg mij of ik de kar wou trekken. Zo ben 

ik erin gerold. Maar het had net zo goed iemand 

anders kunnen zijn.

de Klup begint
In juni 1967 hebben we drie proefmiddagen 

georganiseerd in het buurthuis aan de Maasstraat 

in Apeldoorn. De deelnemers aan die middagen 

waren erg enthousiast. Alle bestuursleden hadden 

veel relaties en via mond-tot-mondreclame kwamen 

er elke middag weer nieuwe kinderen bij. 

Leraren van een School voor Zeer Moeilijk Lerende 

Kinderen - zoals het speciaal onderwijs toen werd 

genoemd - kwamen ons helpen met muziek maken. 

Na de vakantie hebben we geëvalueerd. Gaan we op 

deze voet verder? Ja, was het antwoord, met een 

uitroepteken. We hebben stichtingsstatuten 

gemaakt en zijn begonnen met de Klup. 

De eerste tien jaar zijn we aan de Maasstraat 

gebleven. Daar heeft onder andere Maywood voor 

ons opgetreden. Maywood, dat waren de zussen 

Caren en Alice de Vries die toen aan de Oude 

Beekbergerweg woonden. 

Hun vader belde mij met de vraag of zijn dochters 

mochten komen zingen. Ze waren toen net bezig de 

muziek in te gaan. Het was het eerste optreden van 

dat later beroemd geworden duo. 

Toen we vertrokken uit de Maasstraat, hebben we 

als dank voor de gastvrijheid een lindeboom 

geplant. Die staat er nog steeds.

Naar het centrum
Wij vonden dat de Klup een centrumfunctie had. 

Letterlijk en figuurlijk. De Klup was - en is - er voor 

alle mensen met een beperking. Maar we wilden 

ook echt in het centrum zitten. Zodat je er makkelijk 

met de bus kon komen en de ouders konden gaan 

winkelen in de stad. In 1972 stelde de gemeente 

Apeldoorn aan ons het pand aan de Mariastraat 52 

beschikbaar, waar een dansschool en tapijthandel 

waren gevestigd. Die plek was door haar centrale 

’Geweldig wat we als ouders
voor elkaar hebben gekregen!’

‘Van niets, naar alleen de zaterdagmiddag, 
naar activiteiten gedurende de hele week’

Wim de Haas
Oud-voorzitter van de Klup



5 0  j A A r  d e  K l u p   3 3  3 2   5 0  j A A r  d e  K l u p  

ligging ideaal. Het pand was nogal verwaarloosd. 

Van de stichting Bisschop Bekkers, die geld gaf aan 

minderbedeelden, kregen we 50.000 gulden als 

bijdrage om het pand te kunnen kopen. Met dat 

geld en met financiële steun van de gemeente 

konden we uiteindelijk in 1983 het pand kopen van 

de gemeente. Met vereende krachten hebben we 

het omgebouwd tot een knus centrum. In de 

loop der jaren groeide het aantal activiteiten en 

deelnemers. Eind jaren tachtig kreeg het pand 

lekkage en moest er veel gebeuren om het gebouw 

weer op te knappen. In de zelfde periode kwam 

het pand Mariastraat 54 leeg te staan, omdat 

Middelink met haar opslag daar vertrok. 

We hebben samen met architect Gerard Zwerus 

van MTB Architectenbureau gekeken of we die 

twee panden konden integreren. Hij vond van niet. 

Slopen en nieuwbouw was een beter plan. 

We zijn toen de mogelijkheden gaan onderzoeken 

om beide panden te vervangen door nieuwbouw op 

die locatie. Maar hoe moest dat betaald worden? 

Daarvoor werd de campagne ‘Een miljoen voor de 

Klup’ bedacht. Dat was de grootste gebeurtenis in 

de geschiedenis van de Klup.

‘een miljoen voor de Klup’
Kris Meijer heeft een grote rol gespeeld in die 

campagne. Zijn zus had een gehandicapt kind. 

Hij deed heel veel om te zorgen dat er voor-

zieningen kwamen voor haar en andere kinderen 

met een beperking. Hij had een wasserij en was lid 

van de Lions Club. Kris is bij zijn eigen Lions club en 

alle andere serviceclubs in Apeldoorn langs gegaan 

om te vertellen wat onze plannen waren. Zo is ‘Een 

miljoen voor de Klup’ ontstaan. Als bestuur zijn we 

druk geweest om alle potjes voor subsidie aan te 

boren, directeur Pieter Boxman heeft ze allemaal 

aangeschreven. 

Maar de campagne is vooral een succes geworden 

omdat de Klup niet voor een bepaalde signatuur 

stond. Burgers, vrijwilligers, deelnemers, ouders, 

bedrijven, organisaties, serviceclubs, iedereen in 

Apeldoorn deed mee. Er waren tientallen acties, van 

bedrijven en particulieren. Zo kregen we 40.000 

gulden van Eef Gerritsen van de taxicentrale. 

Hij had voor zijn zoveeljarig huwelijksfeest als 

cadeau geld gevraagd voor de Klup. 

En van het C&A-personeel dat elk jaar geld aan een 

goed doel mocht geven, kregen we 8.000 gulden. 

Transportbedrijf Jan Zevenhuizen gaf met zijn 

transportbedrijf ‘in natura’ door het puin van de 

sloop van de oude gebouwen gratis naar de 

puinstort te brengen. Het balletje ging steeds 

verder rollen, iedereen had het erover. Apeldoorners 

zullen zich nog wel de thermometer aan de gevel 

van juwelier Van der Mey aan het Raadhuisplein 
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herinneren. Iedere keer als er een bepaald bedrag 

was binnengekomen, kwam de ladderwagen van de 

brandweer de Hoofdstraat inrijden om de 

thermometer bij te stellen. In 1991 werd deze 

grootste campagne die ooit in Apeldoorn had 

plaatsgevonden, gevierd met het behalen van het 

bedrag van 1 miljoen gulden voor de Klup!

een gebouw vol mogelijkheden
Op 27 november 1992 werd met een groot feest 

het nieuwe Klupgebouw geopend. Burgemeester 

Hubers verrichtte de opening. De zaal zat helemaal 

vol, met sponsoren, ouders, deelnemers en anderen 

die betrokken waren bij de Klup. Het was een 

gebouw geworden met drie verdiepingen, ruim, 

modern en vol mogelijkheden. We waren zo trots. 

En ik ben nog steeds trots als ik hier naar 

binnenloop en zie wat voor ’n mooi gebouw het is. 

Het ontwerp van Gerard Zwerus voldoet nog steeds, 

het is een heel functioneel gebouw.

Gestopt als voorzitter
Toen ik in 1998 met pensioen ging, ben ik ook 

gestopt als voorzitter van de Klup. In die tijd 

kwamen we met het bestuur niet veel verder, en ik 

zat zelf ook een beetje vast. Het nieuwe gebouw 

was gerealiseerd, maar ik wilde verder bouwen. 

Een dependance in Uddel, of Epe, of Twello 

bijvoorbeeld. Maar dat kwam niet van de grond, 

het bleef bij in stand houden van wat er was. 

Dat past niet zo bij mij. Daarom ben ik gestopt. 

Ik hoopte dat het een ander misschien wel zou 

lukken, dat die ideeën had voor verder uitbouw. 

Vanaf 1998 is mijn tweede zoon een tijd voorzitter 

geweest. Ik ben toen jaren niet in de Klup geweest, 

omdat ik hem niet voor de voeten wilde lopen.

leefbaarheid verbeteren
Ik ben een groot deel van mijn leven met de Klup 

bezig geweest. Ik heb ook in het bestuur gezeten 

van Stichting Dagverblijven - wat nu de Passerel 

heet - en Stichting Gezinsvervangende Tehuizen. 

Zaken verbeteren, dat zit heel erg in me. 

Het was mijn werk om altijd weer de leefbaarheid te 

verbeteren, en ik vond het belangrijk om dat ook 

buiten mijn werk te doen. Ik wilde ook de 

leefbaarheid van mensen met een beperking 

verbeteren. In eerste instantie vooral voor mijn 
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dochter, maar later voor alle mensen met een 

beperking. Ik vind het geweldig dat we als ouders 

met elkaar de Klup op gang hebben gekregen. 

En dat we het hebben kunnen laten uitgroeien 

van alleen de zaterdagmiddag naar activiteiten 

gedurende de hele week. Het geeft mij nog 

steeds een warm gevoel dat ik iets heb kunnen 

betekenen voor deze mensen. Dat ik in mijn leven 

niet alleen maar bezig ben geweest met geld 

verdienen, maar mijn leven heb kunnen delen met 

anderen. Mensen herkennen mij nog, dat geeft mij 

het gevoel dat ik iets heb betekend. Anderen 

trekken nu de kar maar ik volg de Klup nog met 

veel belangstelling.

er is veel veranderd
Er is in de afgelopen vijftig jaar veel veranderd. 

In de jaren zestig had je het over ‘zwakzinnigen’. 

Dat werd een beladen woord, waarna het ‘geestelijk 

gehandicapten’ werd. Tegenwoordig praten we over 

‘mensen met een beperking’. Ouderverenigingen 

zoals Voor het Zorgenkind zijn er niet meer. 

Ze waren niet meer nodig toen er steeds meer 

voorzieningen kwamen. KansPlus heeft hun rol 

overgenomen. KansPlus komt voort uit 

familieverenigingen bij zorginstellingen en 

ouderverenigingen in het land die ooit aan de wieg 

hebben gestaan van gezinsvervangende tehuizen 

en dagcentra voor mensen met een beperking.

de Klup is nog mooier geworden
Ook na vijftig jaar voldoet de Klup nog aan de 

behoefte. Veel jongens en meisjes maar ook 

ouderen die in een gezinsvervangend tehuis wonen, 

komen in hun vrije tijd naar de Klup. 

Daar vinden ze gezelligheid, activiteiten en 

bescherming. Het is echt hún gebouw. En terwijl 

veel verenigingen krimpen, groeit de Klup nog 

steeds. Het aantal deelnemers wordt steeds groter. 

Het is voor mensen met een beperking nog steeds 

leuk om er te komen en mee te doen. 

De Klup is ook nog steeds erg geliefd in Apeldoorn. 

Ik denk dat dat komt omdat het mensen in hun hart 

raakt als ze mensen met een beperking zien. Ze 

realiseren zich dan dat ze blij mogen zijn dat zijzelf 

niet zo zijn of een kind met een beperking hebben. 

Vanuit dat gevoel willen ze eraan meehelpen dat 

mensen met een beperking toch gelukkig kunnen 

zijn. Onder leiding van Wilma Hartman is de Klup 

nog mooier geworden dan toen ik vertrok. 

De deur staat hier altijd open. Dat is heel bijzonder. 

En er zijn overal vrijwilligers voor. 

Dingen samen doen bindt mensen. 

Als je de jongeren en ouderen in de Klup ziet 

genieten, geniet jij ook. Je krijgt er zoveel liefde 

voor terug. De Klup zit op een goede plek, 

is bekend bij alles en iedereen en 

alle zaken zijn goed geregeld. 

De Klup staat als een huis! 

Wim de Haas was van 1967 tot 1998 voorzitter 

van het bestuur van de Klup. Hij is geboren in 

Helmond en deed de HTS in Den Bosch. 

Voor zijn praktisch jaar liep hij in 1958 stage bij 

Rijkswaterstaat in Apeldoorn. Daar leerde hij zijn 

vrouw kennen, zij is de dochter van de aannemer 

waar hij voor werkte. Voor haar verruilde hij 

Brabant voor de omgeving van Apeldoorn. 

‘Ik heb met veel plezier hier in het oosten van 

Nederland gewerkt. Ik mis Brabant - nu - niet meer.’ 

De vader van Wim had een rijwielzaak en twee van 

zijn broers waren ook een rijwielzaak begonnen. 

‘Ik wilde dat niet. Ik kreeg het benauwd van werken 

binnen vier muren. Ik ben een buitenmens. 

Ik werd de zoon die de paden voor die fietsen 

aanlegde, zoals mijn vader zei.’

‘Toen ik met pensioen ging heb ik ook afscheid 

genomen van de Klup. Ik werd direct gevraagd 

als voorzitter van de dorpsraad Ugchelen. Dat heb 

ik nog een aantal jaren met plezier gedaan, tot ik 

in 2009 een hartstilstand kreeg. Het is wel weer 

goed gekomen, maar mijn lichaamsfuncties waren 

wat beperkt geworden. Ik kreeg moeite om 

vergaderingen te leiden en ben daarom gestopt.’

‘Mijn vrouw en ik hadden al twee jongens toen 

onze dochter werd geboren, vrij snel na de jongste 

jongen. Toen ze anderhalf was, merkten we dat ze 

achterbleef in haar ontwikkeling. We zijn naar een 

kinderarts gegaan, die stuurde ons door naar 

zenuwarts Oud aan de Deventerstraat. Dat was 

een toestand, met zo’n kind in de wachtkamer. 

Er is een EEG gemaakt bij - toen nog - de Sint 

Josephstichting. Daaruit bleek dat onze dochter 

zoveel spanning in haar hersenen had dat de 

doctoren zeiden: ‘Uw kind wordt niet ouder 

dan een jaar of 3’. Dat bleek toch niet helemaal 

te kloppen, ze is nu 57 jaar. 

Haar beperking was een behoorlijke last voor 

ons gezin, onze twee zonen hebben er wel onder 

geleden. Zij moesten hun zusje meenemen naar de 

gewone kleuterschool. Alles wat zij maakten, 

maakte zij weer kapot. 

Na veel omzwervingen, onder andere in internaten, 

gezinsvervangende tehuizen en begeleid wonen, is 

zij uiteindelijk terechtgekomen op de Groene Hoven 

aan de Koninginnelaan. 

Daar heeft zij nu een eigen appartement en 

24-uursbegeleiding. Ze laat ons regelmatig weten 

dat zij nu eindelijk heel gelukkig is. Ze komt 

elke week naar de Klup, waar ze met veel 

plezier meedoet met zanggroep Piekobello. 

Mijn inzet in al die jaren heeft dan toch mogen 

resulteren in de juiste levenssituatie 

voor onze dochter en dan kun je 

zeggen dat je missie is geslaagd.’ 
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‘Ik vind dat allemaal erg leuk  
en erg spannend’ 

Willemijn Meyboom is bezoekster van de Klup. 

Haar hobby’s zijn kletsen en zingen.

Kennismaking
Ik kom al héél lang bij de Klup. Ik ben er voor het 

eerst gekomen door de soosavond, dat vond ik 

zo leuk dat ik ook andere dingen bij de Klup ben 

gaan doen.

piekobello 
Ik ben bij de Klup eerst lid geworden van de 

zwemklup en daarna ben ik ook lid geworden van 

het koor. Het koor heet Piekobello en we zingen 

er van alles. Zingen met het koor vind ik het 

allerleukste wat er is. Natuurlijk ga ik mee als het 

koor gaat optreden. We zingen overal in SamSam en 

het Zonnehuis in Beekbergen. Daar zijn hele mooie 

fotoboeken over gemaakt. Ook doe ik mee met het 

Korenfestival. Ik vind dat allemaal erg leuk en erg 

spannend. 

Soosavonden 
Ik doe heel veel 

op de Klup. Op de 

soosavonden doe ik 

ook van alles. 

Soms is er bingo, maar 

ik kan er ook kleuren en knutselen. Ik heb al 

een heleboel leuke dingen gemaakt op de Klup. 

Bovendien kan ik er ook lekker kletsen. 

Soms luister ik naar muziek, maar spelletjes doen 

vind ik ook leuk. Ik ga sjoelen of speel domino 

met de leiding en doe allerlei andere spelletjes.

Feesten 
Bij de Klup zijn ook heel veel feesten. En natuurlijk 

doe ik mee met alle feesten die bij de Klup gegeven 

worden: ik ga naar het carnaval en feest gezellig 

mee. Ook doe ik mee met Koningsdag en ga naar 

de kleedjesmarkt. 

Ik heb het dus erg naar mijn zin bij de Klup 

en wil er altijd blijven. Je kunt er een 

heleboel leuke dingen doen en ook 

heel gezellig kletsen.  

‘je kunt er een heleboel leuke dingen 
doen en ook gezellig kletsen’

Willemijn Meyboom
Bezoekster van de Klup
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Ik ben zelf vroeger keeper geweest in het G-team.

Ik kom hier al vanaf het begin, vroeger bij de 

Kidsklup en ik help al heel lang mee op 

Koninginne-/Koningsdag. Dan gaan we spullen 

verkopen op straat tijdens de Kleedjesmarkt, samen 

met Greetje en Jeroen. Die spullen voor de verkoop 

moeten mensen hier wel eerst brengen. 

Ik ben dan al heel vroeg bij de Klup, om half acht 

‘s morgens, sjouwen. De opbrengst mogen we altijd 

houden om nieuwe spullen te kopen. We hebben 

een keer geld gestopt in de verbouwing, toen is 

het Klupgebouw geverfd. 

Wat ik leuk vind is een film of een uitstapje doen. 

Met de Op Stap Klup zijn we lopend naar de 

Drakenbootrace geweest. De muziek was leuk; 

Dotan was er, Bløf. We waren wel vlot weer weg, 

voor de drukte uit. We waren met z’n vijftienen 

en drie begeleiders. Linda was er ook bij, dat is 

mijn vriendin. Ik ken haar van Philadelphia en 

‘s maandags sporten we allebei, dan gaan we 

naar fitness.

De Klup bestaat vijftig jaar en als ik de Klup 

een cadeautje zou mogen geven, dan zou ik als 

ambassadeur aan Wilma een mooie bos bloemen 

geven. Ik ben samen met vijf andere mensen van 

de oude deelnemersraad vorig jaar gehuldigd en 

benoemd tot ambassadeur van de Klup. 

Alle ambassadeurs lopen al lang rond bij de Klup 

en weten er veel over. Als er iets speciaals is, 

mag één van ons iets vertellen over de Klup, ook 

omdat we veel voor de Klup hebben gedaan. 

De ambassadeurs hebben vorig jaar een mooi 

speldje gekregen. Dat speldje doe ik op tijdens 

het jubileum, als er een groot feest is.

Ja, ik ben blij met de Klup! Ik ben 

altijd blij, omdat het hier gezellig is! 

Leeftijd: 50 jaar.

Woonplaats: Apeldoorn, JP van den 

Bent Stichting, 24-uurs zorg.

Beroep: schoonmaker Felua-groep Apeldoorn

Hobby’s: de Klup (ambassadeur); 

voetbal (Victoria Boys).

Ik vind de vrijdagavond het leukst bij de Klup: 

de mensen, af en toe voetbal kijken op tv; 

EK Voetbal, WK Voetbal. Soms ga ik als laatste weg 

om een wedstrijd af te kunnen zien. Ik help ook 

mee bij de bar als het druk is, drankjes geven 

aan de mensen. Wat ik graag zou willen op de 

vrijdagavond, is darten. Daar hebben we geen 

goed bord voor. Er is wel een veilig bord met plastic 

pijltjes, maar die breken af. Op het werk heb ik 

dart gedaan met echte pijltjes. 

Ik heb een keer in de roos gegooid!!!

Ik ga naar de soos op vrijdagavond, naar de disco, 

de playbackshow. Ik zit soms bij de playbackshow 

in de jury en dan 

verzorg ik de prijzen. 

Dat zijn bekers, van 

de voetbal gekregen. 

Die bekers gooide 

Victoria Boy anders 

zomaar weg. De andere keer zorg ik bij de 

playbackshow voor de muziek. Dan leg ik de cd’s 

klaar, Hollandse liedjes, bijvoorbeeld van Frans 

Bauer. Bij de bingo help ik Stephan, hij roept altijd 

de getallen om. 

Ik help vaak met het draaien en ik help mensen met 

de cijfers. Ik zit op vrijdagavond weinig aan de bar, 

ik zit meestal achterin met de dames. 

Altijd met dezelfde mensen: Rubina, dat is 

een collega van mijn werk bij de Felua-groep; 

Roy, Marijke. 

Op zaterdagmiddag ga ik soms naar de instuif van 

de Klup, maar ik ben ook vaak bij voetbal, Victoria 

Boys. Ik ben daar leider van Heren I en ik mag dan 

de kleren klaarleggen voor de voetballers. 

Op zaterdag en zondag zijn er wedstrijden. 

Soms heb ik ook bestuursdienst en breng ik 

de scheidsrechter naar de kleedkamer. 

‘Ik ben altijd blij, 
omdat het hier gezellig is!’ 

‘Vorig jaar ben ik gehuldigd en benoemd 
tot ambassadeur van de Klup’ 

Gert Buitenhuis
Bezoeker van de Klup
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Mariëlle Holtman, leeftijd: 30 jaar

Woonplaats: Apeldoorn

Beroep: jeugdconsulent gemeente Lingewaard 

Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), 

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Hobby’s: vrijwilligster de Klup (hoofd 

begeleiding vrijdagavondsoos) en Odin, 

haar Zwitserse witte herder.

Toen ik op 15-jarige leeftijd als stagiaire bij de 

Klup binnenkwam vanuit een stage SPW, ben ik 

vervolgens als vrijwilligster nooit meer weggegaan. 

Het beviel eigenlijk meteen, al had ik niet de 

ambitie met de doelgroep van de Klup te werken. 

Op het moment dat ik met de opleiding SPW 

begon, wilde ik met probleemjongeren werken. 

Maar goed, de doelgroep hier, zeker de diversiteit 

op de vrijdagavond, sprak me wel erg aan. 

Het gaat van mensen die in een 24 uursvoorziening 

wonen tot aan mensen die helemaal geen 

begeleiding krijgen; mensen met een lichte, matige 

of ernstige verstandelijke beperking; mensen met 

een psychiatrische achtergrond, jongeren. 

Voor mijn introductie was er al ingevoerd dat we om 

de week een grote activiteit zouden doen: bingo, 

playbackshow, 

knutselactiviteiten, 

fotospeurtocht, een 

spelletjesavond; 

thema’s, zoals: 

Halloween, Pasen, 

Kerst. 

De groep vrijwilligers uit mijn begintijd kreeg al 

vaak de vrije hand een activiteit neer te zetten 

die vrijwilligers en deelnemers leuk vonden. 

Dat laatste is nog steeds zo en ik ben nu 

‘hoofd begeleiding van de vrijdagavond’.

Sinds een jaar of tien ga ik ook mee met de 

Klupvakantie; superintensief maar zo ontzettend 

leuk! Voor zo’n binnenlandvakantie - van vrijdag 

tot en met vrijdag - vertrekken we met 3 busjes, 

18 deelnemers en 6 vrijwilligers. 

We bezoeken in zo’n week bijvoorbeeld een 

attractiepark of museum, maken een rondvaart, 

gaan lekker zwemmen of pakken gezellig een 

terrasje. Je bent ‘24/7’ bezig de deelnemers een 

goede vakantie te bezorgen en jezelf ook. 

De gangbare praktijk is dat deelnemers die al 

eerder meegingen als eerste een uitnodiging krijgen 

en als er dan nog plek over is, worden de mensen 

‘Gelijkwaardigheid
vinden we heel belangrijk’

Mariëlle Holtman
Vrijwilligster bij de Klup
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‘ja, ik zie de Klup 
als een tweede huiskamer’

De Klup is wel erg actief in het aanbieden van 

trainingen aan vrijwilligers, variërend van een 

training toegespitst op autisme, niet aangeboren 

hersenletsel, tot aan ongewenst gedrag, 

verantwoord alcoholgebruik. Ook moeten we in het 

bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wat wij als vrijwilliger aan het begin van de avond 

meestal doen, is de zaal rondgaan, allerlei ideeën 

van deelnemers opschrijven voor activiteiten, soms 

zijn die verrassend. Het leukst is het idee om hier 

eens een keer een pyjamaparty te houden. Dat is er 

nog niet van gekomen en het is ook nog even kijken 

hoe haalbaar het is. Maar het geeft wel aan dat 

deelnemers compleet out of the box denken en hoe 

prettig zij zich voelen bij de Klup. 

Wat een beetje traditie is geworden, is de kwis 

‘Ik hou van de Klup’, een variant op het tv-

programma ‘Ik hou van Holland’. Daarin zitten veel 

spelelementen, heb je twee teams die tegen elkaar 

strijden. Je kunt dingen uitbeelden, dingen tekenen, 

er zijn kwisvragen. Het is allemaal heel breed, dus 

je mag hieraan je eigen invulling geven binnen het 

genoemde kwiskader. Wat ik er met name zo leuk 

aan vind, is dat je er zo actief aan mee kunt doen 

als jezelf wilt. Je kunt bij de groep gaan staan, 

omdat je bijvoorbeeld een antwoord moet geven op 

een kwisvraag of je kunt tot het publiek behoren. Je 

wordt er op wat voor manier dan ook bij betrokken.

Een leuke herinnering aan een activiteit van zo’n 

benaderd die op de wachtlijst staan. Ondertussen 

kijken we ook wat in de groep past. Om de 

verjonging erin te houden en omdat de groep 

dan wat dynamischer is. 

De gemiddelde leeftijd is ongeveer veertig/

vijftig jaar. De kracht van de Klupvakantie is 

om ‘bepaalde structuren die thuis gelden los te 

laten, maar er is desgewenst ook een stukje 

zorg op maat.’ 

De vakantie is erg vrij. Mensen met een stoornis 

in het autistisch spectrum zijn ook weleens 

meegegaan en dat red je als vrijwilliger best, al 

merk je bij sommigen een bepaalde onrust. Tegen 

mensen (met of zonder stoornis in het autistisch 

spectrum) die daaraan behoefte hebben, zeg je 

dan ook: ’Tot de lunch blijven we thuis en straks 

gaan we dat of dat doen.’ 

Maar er zijn eveneens deelnemers die thuis van 

minuut tot minuut weten wat er gaat gebeuren en 

het juist lekker vinden om dat tijdens de vakantie 

los te laten.

Vrijdagavondsoos 
De vrijdagavondsoos (52 weken per jaar) van 

ongeveer 19.00 tot 22.00 uur is echt voor en door 

de deelnemers; we zijn nooit om 22.00 uur weg, 

haha... Heel vaak zijn de taxi’s wat later of we 

praten nog even na met deelnemers die op die 

avond hebben geholpen en waarmee we nog even 

een drankje doen. Gelijkwaardigheid vinden we zeer 

belangrijk: we proberen de mensen zoveel mogelijk 

dingen zelf te laten doen, bar- en discodiensten 

draaien bijvoorbeeld. 

Ik vind het daarbij belangrijk dat mensen op de 

vrijdagavond het idee hebben: We zijn er even uit, 

we zijn in ‘de kroeg’. In de kroeg is de barman ook 

niet degene die zegt: ‘Ik wil dat je nu dit of dat 

doet.’ Het is wel iemand die een grens aangeeft 

en het kan soms inderdaad gebeuren dat een 

vrijwilliger er even boven moet gaan staan, 

bijvoorbeeld omdat er ruzie is. Maar daarna is het 

toch zoveel mogelijk op gelijke basis. Er mag 

inderdaad alcohol worden geschonken, niet aan 

iedereen. Dat houden we in de gaten en we zorgen 

dat mensen ‘niet op de kop’ naar huis gaan...

Een sterk punt van de Klup is dat de vrijwilligers 

niet allemaal mensen zijn uit het werkveld, de 

‘ervaringsdeskundigen’. Soms kun je namelijk ook 

doorslaan in structuurtjes, regeltjes, procesmatig 

werken, protocollen en de soosavond moet niet 

gaan lijken op de woon- of werkplek waar 

deelnemers al van alles moeten. 
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leeftijden. Het telt niet welk IQ of welke stoornis je 

hebt: er wordt niemand gepest of buitengesloten. 

De deelnemer achter de bar kan iemand zijn met 

een wat hoger IQ, die overdag in een supermarkt 

achter de kassa werkt en in principe volledig 

zelfstandig is. 

Het kan ook gaan om iemand uit de 24 uurs-

voorziening die eigenlijk geen idee heeft of een 

briefje meer waard is dan een muntje en zelf nog 

geen flesje kan openen, maar wel veel voldoening 

haalt uit het feit dat hij dat flesje met hulp kan 

geven. De deelnemers verzorgen zelf de disco en 

werken elkaar desgewenst in. Je laat een soort 

inwerkstukje toch zoveel mogelijk bij de mensen 

zelf en op het moment dat er wat gebeurt bij de 

disco en we zijn die avond per toeval met een wat 

kleinere groep vrijwilligers, ben ik ook niet degene 

die naar achteren hoeft te rennen. Nee hoor, dan 

komt er een andere deelnemer en die pakt het 

gewoon op. 

Mijn passie voor de Klup is dat ik er veel voor terug 

krijg. De manier waarop ik met de deelnemers kan 

omgaan - zo ongedwongen en onbeladen - is heel 

prettig. Ik ken ook veel vrijwilligers van de Klup en 

daaruit zijn in de loop van de tijd vriendschappen 

ontstaan; we hebben nu een leuke club van 7 à 8 

vrijwilligers op de vrijdagavond. Ja, er bestaat zeker 

iets als ‘een Klupgevoel’: het spontane contact, dat 

je bij de Klup kan meenemen. Als je - zoals ik - al 

15 jaar bij de Klup rondloopt, zijn er dingen die 

extra indruk hebben gemaakt. 

Er is een aantal deelnemers van de Klup overleden, 

evenals vrijwilligers. Door de manier waarop dat 

door vrijwilligers en deelnemers wordt ‘gedragen’, 

merk je wel heel sterk dat ‘samengevoel’. 

We hebben bijvoorbeeld een deelnemer op de 

vrijdagavond gehad die in een rolstoel zat en 

uitgebreid zorg nodig had, maar ook veel teruggaf 

aan gezelligheid, vrolijkheid. Iedereen was erg gek 

met deze jongen die op een bepaald moment is 

overleden. 

Wij hebben na zijn dood een moment stilte 

gehouden, een kaarsje gebrand. Het is mooi 

hoe je daar dan weer met elkaar in staat. 

Die gelijkwaardigheid: Je draagt het met 

z’n allen, met z’n allen ben je verdrietig.  

drie jaar geleden schiet me te binnen: ‘Het jaar van 

de gast’, waarin we een jaar lang activiteiten naar 

de Klup toe haalden. Een mooie tijd, want veel 

externe mensen kwamen over de vloer om die 

activiteiten vaak gratis bij ons te verzorgen. 

Zo had een deelnemer aangegeven geïnteresseerd 

te zijn in country line dance. We hebben vervolgens 

een country line dance groep bereid gevonden een 

avond in te vullen. Ze zijn het jaar daarop terug-

gekomen, omdat ze het zo leuk vonden. Een keer 

hebben ‘de jongens’ (een Klupgroep die ook veel 

sport bij Victoria Boys) het telefoonnummer kunnen 

achterhalen van twee DJ’s, die ook bij ons zijn 

komen draaien.

Inmiddels doen ze dat twee keer per jaar. 

Er is in ‘Het Jaar van de gast’ een djembégroep 

komen trommelen en iemand uit de bloemensector 

is geweest met een bloemschikactiviteit. Ook heel 

geslaagd was een Abba-optreden, uitgevoerd door 

deelnemers van andere activiteiten binnen de Klup.

Klupgebouw ‘top’
Het Klupgebouw aan de Mariastraat vind ik ‘top’. 

Sowieso qua ruimte, op de vrijdagavond zitten we 

in de luxe positie dat het pand voor de rest leeg is. 

Er zijn dan weleens twee activiteiten: film op 

een bovenetage en disco beneden. Beiden staan 

altijd onder toezicht van in ieder geval een 

‘beroepskracht’, een vrijwiliger met voldoende 

professionele scholing. Sinds driekwart jaar 

is er vanuit GGNet om de vrijdagavond een 

autistensoos op de tweede verdieping. 

We hebben wel met elkaar te maken, want je 

probeert bezigheden af te stemmen. Als wij 

bijvoorbeeld een grote discoactiviteit hebben, 

overleg ik met hen of ze dat passend vinden, 

of ze er last van hebben, of ze er misschien 

beneden bij willen komen. Anders plan ik de 

disco op een vrijdag dat ze er niet zijn. 

Ja, ik zie de Klup als ‘een tweede huiskamer’ voor 

de deelnemers in die zin dat ze zichzelf kunnen zijn. 

Aan de andere kant klinkt die term wel een beetje 

suffig voor de vrijdagavond (gemiddelde leeftijd 

30-40 jaar.) 

De vrijdagavondsoos is ‘een veilige uitgaans-

gelegenheid’ waar iedereen in zijn waarde wordt 

gelaten. Al die verschillende doelgroepen, 
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gedachte gebleven dat de Klup er altijd is voor 

iedereen los van de kerkelijke achtergrond. 

pionierswerk
Pieter: ‘Ik herinner me dat eigenlijk alles 

pionierswerk was. Omdat het publiek van zo’n 

uitgestrekte regio kwam, kon er een veel 

gevarieerder aanbod komen qua sporten en 

hobbyvoorzieningen. De gemeenten binnen de 

regio waren daarvoor onvoldoende toegerust.

Een voorbeeld.  We wilden faciliteren dat er 

getennist kon worden. Eerst kwam dan de discussie 

of dat nou wel nodig was en dan kregen we het 

voorstel om ’s avonds na negenen dan maar een 

hal te benutten. 

Maar dat werkte natuurlijk niet en de heer 

Middelink, die de Klup een warm hart toedroeg, 

kwam met de directe vraag: Wanneer wil je 

tennissen? “Nou liefst direct na het werk”, zei ik 

dan en terwijl ik om slechts twee baantjes gevraagd 

had kreeg ik vervolgens elke dinsdag na vijven de 

hele hal gratis ter beschikking, ‘want dan was er 

ook geen probleem als de ballen wat al te ver uit de 

koers geraakten.’ 

Veel ging in die tijd met gesloten beurs. 

Zo wilde de tennisbond dat we ons voor de 

competitie aansloten bij de bond, maar de 

bondsafdracht zou te duur worden. Door creatieve 

inbreng van Erica Terpstra, die voorstelde: ‘Dan 

maak je er toch recreanten van, die hebben we 

niet’, werden zo die kosten administratief omzeild.

Het was een heel bijzondere opdracht dit werk te 

mogen doen. Zien dat er voldoende geld kwam 

uit allerlei potjes om dingen te kunnen doen. De 

vrijwilligers op te roepen en te inspireren daarvoor 

en de diversiteit van de individuele leden van de 

doelgroep te zien en te bevorderen. Ik herinner me 

een meisje dat na veel moeite succesvol in een 

schildersgroep deelnam en ineens besloot ‘zo dat 

schilderen heb ik nu gezien, ik wil liever gaan dansen’.

Ze had echt talent voor het schilderen maar wilde 

liever dansen en ze had er geen enkel probleem 

mee dat plompverloren aan de mensen, die veel 

moeite voor haar hadden gedaan, mee te delen.

Ze wilde iets anders gaan proberen. 

De Klup heeft ook een brugfunctie: We willen 

graag dat mensen uitstromen naar het reguliere 

verenigingsleven, maar we zijn er ook als dat niet 

lukt en ze weer terug willen naar de bijzondere 

ondersteuning die bij de Klup geboden wordt.

Interview met Pieter Boxman, 

oud-directeur van de Klup.

Op een zonnige middag in mei zegt Pieter thuis op 

zijn prachtige woonboerderij in het landelijke Olst:

‘Ik ben nu niet meer betrokken bij De Klup, maar 

ik heb wel aan de wieg gestaan van deze 

organisatie. Ik kwam van de kunstacademie in 

Arnhem in de roerige jaren zestig en was naast 

mijn beeldend kunstenaarschap actief in het 

wijkopbouwwerk in Deventer waar ik met jongeren 

werkte. Toen viel mijn oog op een advertentie 

waarin het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk iemand zocht om het 

landelijke experiment voor Gespecialiseerd Jeugd 

en Volwassenenwerk in de regio Apeldoorn te 

leiden. De bedoeling van dat experiment was het 

faciliteren van activiteiten voor mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Zo werden door het land op 8 locaties activiteiten 

opgestart en trof ik in Apeldoorn een oud 

gebouwtje aan, waar men met behulp van sponsors 

en gemeente al was begonnen met sport, hobby en 

cursussen voor de doelgroep. Maar het ministerie 

wilde het geheel 

een meer solide 

basis verschaffen. 

De Klup zou het 

publiek van Eerbeek 

tot Hattem en van 

Voorst tot Hoenderloo gaan bedienen, een 

groot bereik, waarin toen nog meer zelfstandige 

gemeenten dan nu bestonden. Eén van de strijd-

punten is dan ook altijd geweest welke gemeente 

of welke wijk de kosten zou moeten dragen.’

Het bleek al snel dat de behoefte aan dit soort 

activiteiten erg groot was en zo ook, gelukkig, de 

animo voor vrijwilligerswerk en donaties. Pieter 

herinnert zich vooral de goede contacten met 

wethouder Marius van de Bent die altijd iets had 

van ‘kom niet aan deze mensen, want dan kom je 

aan mij’. Hij zorgde ervoor dat de Klup over het 

pand in de Mariastraat kon gaan beschikken tegen 

een zeer schappelijk bedrag. Goede relaties waren 

erg belangrijk. 

In die tijd liep de verzuiling in Nederland op 

zijn eind, daardoor is bij alle betrokkenen de 

‘Het was een heel bijzondere 
opdracht dit werk te mogen doen’

 ‘Ik herinner me dat eigenlijk 
alles pionierswerk was’

Pieter Boxman
Oud-directeur van de Klup
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en het rechts weer innemen, en kon de wethouder 

tenslotte overtuigen dat onze doelgroep toch 

niet over een rijbewijs beschikte en dat die paar 

vrijwilligers de fiets wel in onze tuin konden 

parkeren. Daarmee was dat probleem weer even 

snel de wereld uit geholpen als het zich had voor 

gedaan. Een geval van interne communicatie binnen 

het gemeentehuis. Gelukkig is Apeldoorn een stad 

waar men elkaar nog kent. 

Waarom we midden in de stad zitten? 
Tijdens de verbouwing zaten we tijdelijk aan de 

Zanderijweg, daar bleek dat we voor veel deel-

nemers veel moeilijker te bereiken waren. 

Op enig moment is er ook gedacht aan volledige 

nieuwbouw in De Maten, maar dat was ook 

niet ideaal. Mensen kunnen het nu makkelijk 

combineren met een bezoek aan de stad als ze 

naar de Klup gaan en dat werkt zo erg goed. 

Aanvankelijk viel de doelgroep ongeveer samen 

met het publiek van de sociale werkplaatsen, 

maar omstreeks 1980 is de Klup daarvan meer 

los komen te staan, omdat het beleid ten aanzien 

van de sociale werkplaatsen veranderde.

Pieter Beelaerts van Blokland, destijds de 

burgemeester van Apeldoorn, kwam soms wel 

spontaan koffie drinken in de Klup en zo hadden 

we de kans om direct met de burgervader over alle 

problemen die we ondervonden te overleggen. 

Ook op het ministerie hadden we onze eigen 

contactambtenaar, waar we, samen met de acht 

andere in het landelijk experiment deelnemende 

clubs, regelmatig koffie dronken om bij te praten. 

Een bode begeleidde ons naar de kamer van de 

ambtenaar, ook al wist je zelf inmiddels wel de weg. 

Na afloop altijd melden bij de portier die per 

persoon bijhield hoelang je binnen was geweest. 

Wat er dan mee gedaan werd weet waarschijnlijk 

niemand, al zal het van belang zijn geweest dat 

er werd geconstateerd dat degene die binnen-

gekomen was er ook op enig moment weer was 

uitgegaan. Toen de betreffende ambtenaar 

uiteindelijk met pensioen ging is het regelmatig 

overleg overgenomen door de gemeenten en kwam 

daarmee aan een bijzondere tijd een einde. 

Er is tegenwoordig vast nergens meer zo’n 

gemoedelijke sfeer in ambtelijk Den Haag, alles 

moet immers efficiënter en het moet direct geld 

opleveren, anders is het tijdverspilling… toch 

wel jammer, het was een mooie tijd!’

Pieter Boxman verheugt zich erop dat de Klup 

jubileert, al 50 jaar vervult het een nuttige 

functie en is er een groot publiek dat de 

activiteiten van de Klup weet te waarderen.  

Grote belangstelling was er bijvoorbeeld ook voor 

de damsport ook in grotere competitie, maar het 

bleek financieel niet haalbaar om dat over een 

groter gebied te organiseren. Reizen kostte naar 

verhouding teveel. Provinciaal werd er wel goed 

samengewerkt. Ik herinner me zo ook nog dat we 

André Hazes hebben weten te strikken om voor een 

groot publiek op te treden. Twee jaar van tevoren 

hadden we met collega’s in de provincie 

ingeschreven voor een liefdadigheidsvoorstelling. 

Tot onze voldoening waren de mensen laaiend 

enthousiast toen hij met zijn witte open Mercedes 

aan kwam rijden voor het optreden en het werd 

een memorabele show.’

 

Klupgebouw
Gerard Zwerus, de architect van het klupgebouw 

had nog nooit eerder zo’n opdracht uitgevoerd. 

Tijdens het bouwen bleek pas wat nu eigenlijk 

de precieze wensen waren van de gebruikers, want 

ook voor hen was het een nieuwe situatie. 

Uiteindelijk is het resultaat iets geworden 

waarin velen zich kunnen vinden ook omdat ze 

gaandeweg hun zegje erover hebben kunnen doen. 

Pieter: ‘Het liefst hadden we er ook nog een kelder 

onder gehad, maar de waterstructuur in de bodem 

zou dat te duur hebben gemaakt, iets waar meer 

bouwwerken in de binnenstad mee te maken 

hadden. De gemeente verstrekte op gegeven 

moment een ton subsidie voor het bouwen, maar 

korte tijd later kwam het parkeerbeleid met een 

nota van een ton, omdat volgens hen onze plannen 

tot een parkeerbehoefte zou leiden, waarvoor dus 

weer geld naar de gemeente moest. 

Ik vond het geen manier van doen, links geld geven 
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Zoiets was er nog niet, maar geïnspireerd door 

die gedachte, is de Klup er later gekomen.’

Gerrit weet niet wie die man geweest is, maar hij 

kan zich wel vinden in de verklaring van zijn zus, 

wat dit betreft. Sindsdien is Gerrit ook een trouwe 

bezoeker, lang ging hij op de fiets naar de Klup, 

maar de laatste tijd met de taxi, want het verkeer 

wordt steeds gevaarlijker. 

‘Ik ga meestal ook met de Klup op vakantie, dit jaar 

ben ik naar Luxemburg geweest, dat was heel leuk. 

Maar ook ga ik ’s avonds soms naar de soos, een 

andere Klup-activiteit. De Klup is erg belangrijk in 

mijn leven, want ik heb moeite om helemaal zelf 

met mijn vrije tijd om te gaan.’ 

Gerrit woont met 6 mensen in een huis van stichting 

Philadelphia. Hij zegt wel te merken dat ook hier 

zoals overal de bezuinigingen een rol spelen. Er is 

minder personeel in huis. Hij was tot zijn 64e jaar 

werkzaam bij de Felua-groep, en moest vanwege 

allerlei nieuwe wettelijke regels nog een uitkering 

aanvragen voor dat laatste jaar. Terwijl hijzelf 

graag aan het werk was gebleven, bijvoorbeeld 

als slotenmaker of bosarbeider.

Er is veel veranderd in de loop der tijd. ‘Nu doe ik 

nog part-time werk in de bosbouw, want ik voel 

me nog fit genoeg om tuin en bos te onderhouden. 

Zodoende heb ik tenminste nog wat omhanden 

want je moet er toch niet aan denken dat ik ondanks 

mijn 69 jaar niets meer te doen zou hebben. 

Boodschappen voor het tehuis doe ik ook, maar 

in mijn leven is de Klup, schilderen, sporten en 

handenarbeid dan ook erg belangrijk.‘

Hij vindt het jammer dat voor veel mensen het 

budget minder is geworden en meent dat voor 

sommigen vakantie met de Klup vanwege de kosten 

niet meer mogelijk is. Zelf kan hij gelukkig nog wel 

mee op reis. ‘We doen veel spelletjes, gaan overal 

naar toe en hebben dan een druk programma. 

Ik ken alle reisgenoten en we hebben veel plezier 

samen. 

Mijn zus Anneke helpt me mijn financieën op orde 

te houden, daardoor hoef ik me niet zoveel zorgen 

te maken.’ Anneke: ‘Gerrit leest graag de krant, 

vooral de koppen over het nieuws van Apeldoorn. 

Hij geniet van het leven, is erg actief 

en voelt zich nog steeds goed gezond.’     

Gerrit de Ruiter en de Klup.

Gerrit woont in het huis van Philadelphia. 

Samen met zijn zus Anneke geeft hij dit interview. 

Gerrit: ‘Hoe lang ik hier woon weet ik niet precies, 

nog niet zo heel lang, ik heb natuurlijk vroeger bij 

mijn ouders gewoond, maar die zijn er niet meer en 

helemaal zelfstandig wonen gaat niet. Maar ik ben 

hier erg tevreden mee al is mijn eigen kamer wat 

klein. Ik werk mee om de tuin te onderhouden en 

help vaak aardappels te schillen voor als we eten 

gaan koken.’ De tuin ligt er inderdaad prachtig 

bij op de zonnige zomerdag van dit interview.

‘Bij de Klup doe ik vooral aan sporten en 

schilderen’, zegt Gerrit. Hij wijst daarbij op een 

prachtig schilderijtje aan de muur in de gemeen-

schappelijke woonkamer waarop in sprekende 

kleuren onze koning is afgebeeld op de troon 

naast een kruiwagen in de zon. Gerrit houdt 

voorts vooral erg van balspelen en wandelen.

‘We hebben een leuk groepje om te wandelen, 

ongeveer tien deelnemers en het maakt me 

niet zoveel uit waar we heen wandelen, maar 

het is steeds wel gezellig. 

Ik heb vaste gewoontes, zo loop ik zelf wekelijks 

naar de stad om 

een visje te gaan 

eten en ben ik blij 

dat ik nog wat in de 

bossen kan werken. 

’s Maandags schilder ik 

in een groepje op de Klup, bij Ria Koopmans. 

Soms gaan we uit van een soort opdracht, een 

onderwerp. Zo heb ik best veel werken gemaakt, 

maar ik heb ze niet allemaal opgehangen.’

‘Het zijn schilderijen in een heel eigen stijl, 

maar erg mooi’, verklaart Anneke, zijn zus. 

‘Gerrit is een van de eerste leden van de Klup. 

Het verhaal gaat dat toen hij met onze ouders aan 

de Sprengenweg woonde, een maatschappelijk 

ambtenaar van de gemeente opmerkte dat Gerrit 

vaak op straat rondhing, met zijn ziel onder zijn 

arm. Voor Gerrit en mensen in gelijksoortige 

omstandigheden zou er eigenlijk iets van een 

buurthuis moeten zijn, dacht hij, waar zij 

plezierig vermaak zouden kunnen vinden.

‘Bij de Klup doe ik vooral  
aan sporten en schilderen’

‘De Klup is erg belangrijk in mijn leven’

Gerrit de Ruiter
Bezoeker van de Klup
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Ook ga ik 1x per jaar een weekend mee met de 

OLG dat is Ontspanning voor gehandicapten. 

Dat is groot feest: lekker eten, drinken, muziek.’ 

Ik vind alles leuk om te doen
Al in het oude gebouw werkte Danny met Pieter en 

Bouwe. Danny werkte eerst op de Vlaswiek, toen 

bij dagverblijf de Grift en Matenveld, daarna bij 

de Triade en toen bij de Klup. ‘Mijn vader vond dit 

wel een goede plek voor mij omdat er heel veel 

bekenden naar de Klup kwamen. 

Ik vond het meteen leuk want ik kende heel veel 

mensen. Ik moest Bouwe helpen met de vloer 

schoonmaken, toen was er nog tapijt en moesten 

we alles met een machine doen, met borstels die 

alle kanten opgingen. Ik werkte met Saban en John. 

Het hele Klupgebouw moest schoon, eerst in het 

oude klupgebouw en daarna in het nieuwe 

Klupgebouw aan de Mariastraat 52. Ramen wassen, 

tafels afvegen, de vloer, de bar enzovoort. 

Ik maakte ook het rekje waar de handdoeken 

aanhangen, dat hangt er nog steeds. Ik vind 

alles leuk om te doen want ik werk graag. 

Op vrijdagmiddag ga ik naar les bij Jenneke om 

beter te leren lezen en schrijven. We gingen ook 

veel op stap naar festivals, feesten, zingen voor 

gehandicapten met Ronnie Tober, noem maar op.

Ik vind het zo leuk op de Klup omdat ik iedereen 

ken en onder de mensen ben. Ik ken heel veel 

mensen al van jongs af aan. Van de Klimopschool 

en nog van het Vormingscentrum en de Vlaswiek. 

Ik hoef niet met pensioen, want ik vind het 

nog veel te leuk op de Klup. Je bent onder 

de mensen en je hebt veel gezelligheid. 

Thuis zitten vind ik niks.’ 

Danny Speek, een man uit duizenden. 

Al bijna 30 jaar werkzaam bij de Klup. 

En al jarenlang assistent-beheerder. 

‘Van maandag tot en met vrijdag werk ik op de Klup 

en op woensdagmiddag werk ik bij houthandel 

Jongeneel. Op de Klup regel ik de barzaken zoals: 

aanvullen van de koelkasten, opruimen van lege 

flesjes, koffie zetten, suikerklontjes en kopjes 

klaarzetten voor de activiteiten. Ook haal ik de 

vaat- en wasmachine leeg en zorg dat alles weer 

netjes opgeruimd is in de keukens. Op de Klup 

zeggen we: je draait je om en het is al geregeld.’ 

Danny was een tijdje ziek en de vrijwilligers 

en beheerders merkten toen nog meer hoeveel 

hij allemaal doet. Soms zichtbaar en met veel 

bombarie en soms onzichtbaar, dan is het 

al gebeurd voordat je er erg in had. 

Danny heeft zijn werk op de Klup, maar bezoekt er 

ook diverse activiteiten zoals het volksdansen, de 

vrijdagavondsoos, de instuif en de bandavonden. 

Het volksdansen is mede door Danny bedacht. 

Hij wilde graag dansen want dat deed hij vroeger 

ook en hij vroeg of dat op de Klup kon. 

Wat past bij de Klup 

is dat als er een 

vraag komt, de Klup 

gaat kijken of er 

mogelijkheden zijn. 

Zo kwamen Ans en 

Joke in beeld en ze geven nog steeds volksdansen. 

Danny danst er nog steeds met veel plezier.

‘We treden regelmatig op dan ga ik altijd mee. 

Samen met mijn vriendin Marina.

Op de vrijdagavondsoos is er vaak muziek en draai 

ik soms disco. Sommigen zingen dan mee. 

Marina en ik zien elkaar ieder weekend, de ene 

keer bij haar, de andere keer bij mij. Als er een 

evenement is in de stad gaan we er ook wel eens 

heen, zoals het Oranjepark, Jan Smit in de Americahal 

of naar Orpheus. Als ik thuis ben, ruim ik wat op, 

ik kook zelf en ’s avonds kijk ik televisie of ik ga 

naar mijn ouders. 

‘je bent onder de mensen 
en je hebt veel gezelligheid’

‘Op de Klup zeggen we: 
je draait je om en het is al geregeld’

Danny Speek
Bezoeker/Assistent beheerder van de Klup
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Rob is al heel lang een vaste bezoeker 

van de Klup, leeftijd: 51 jaar.

Schaken
Rob: ‘Ik schaak al sinds mijn jeugd en ik wilde heel 

graag ook anderen het schaken leren. Ik heb al op 

heel veel plekken gevraagd of ik schaakles mocht 

geven. Helaas is dat niet eerder gelukt omdat ze 

dachten dat iemand met een beperking dat toch 

niet zou kunnen. 

Gelukkig sprak ik toen Gretha van MEE Veluwe met 

wie ik mijn wensen besprak. Gretha heeft toen 

contact gezocht met Wilma van de Klup. Samen 

hebben we besproken dat het prima was dat ik 

schaakles zou geven bij de Klup. Schaken kan ik 

wel maar ik heb iets meer moeite met het schrijven 

van briefjes en zo, dus daarom is Marcel erbij 

gekomen. Marcel is de vrijwilliger die mij helpt 

met de schaakklup. Wij zijn een goed duo samen, 

ik zorg voor het schaken en Marcel zorgt voor alles 

wat er omheen moet gebeuren. 

Ik heb ook al een aantal keren in de krant gestaan 

met de Schaakklup 

en dat is natuurlijk 

erg leuk! 

Dit is goed voor de 

bekendheid van de 

Klup. Ook ben ik 

ambassadeur van Aangepast Sporten in Apeldoorn. 

Samen met anderen proberen wij andere mensen in 

Apeldoorn te vertellen over de mogelijkheden van 

Aangepast Sporten in Apeldoorn. Iedereen met een 

beperking kan wel een sport beoefenen’.

‘Ik heb ook al twee keer meegedaan aan het 

NK Schaken voor mensen met een beperking. 

Ik ben daar twee keer tweede geworden en 

heb daarvoor een mooie beker gekregen. 

Dit is erg leuk.’

de Klup
‘De Klup kende ik al omdat ik met de Klup ging 

zwemmen en later ben ik ook bij de wandelklup 

gegaan. Omdat ik erg druk heb ben ik met het 

wandelen weer gestopt. Het zwemmen doe ik nog 

steeds erg graag. Ik vind het altijd erg leuk om naar 

de Klup te komen omdat het daar niet uitmaakt of 

je een beperking hebt of niet. Iedereen loopt door 

elkaar en gaat leuk met elkaar om.

‘Ik hoop dat de Klup nog lang blijft bestaan en dat 

meer mensen de Klup leren kennen. Veel mensen 

denken dat de Klup te moeilijk of te makkelijk is. 

Maar eigenlijk kennen ze de Klup niet zo goed! 

Daarom is het belangrijk om in de krant te staan, 

folders overal neer te leggen en ook naar scholen 

toe te gaan om te vertellen over de Klup en hoe 

gezellig het daar is.’

Toekomst
‘Ik hoop dat de Klup nog lang bestaat en dat er nog 

meer mensen op de Klup komen. Ik zal daar zelf 

veel reclame voor maken. Ik heb nog wel twee 

ideeën; niet iedereen kent de Klup, dus misschien 

is het handig om bordjes in de stad op te hangen 

waar de Klup te vinden is. 

Misschien is het ook verstandig om een 

vertrouwenspersoon te zoeken voor de Klup 

die bij problemen kan bemiddelen. Bijvoorbeeld als 

twee deelnemers ruzie hebben. Hierdoor blijven 

mensen langer op de Klup.’

‘Ik werk sinds kort niet meer bij de Felua-groep 

want dat werd te druk voor mij. Ik ga nu 4 halve 

dagen per week naar Zorgboerderij de Wenumhoeve 

in Wenum Wiesel. Dat is erg leuk en ik mag er veel 

verschillende dingen doen. 

Ik heb al wel afgesproken dat ik ook daar schaakles 

mag geven. Ik zal op de zorgboerderij ook reclame 

voor de Klup maken zodat meer mensen naar de 

Klup komen.’

Ook zit ik op Korfbal bij Atalante in Apeldoorn 

en spelen we vaak wedstrijden. We hebben 

ook meegedaan aan de Special Olympics in 

Nijmegen. Dat was erg leuk om te doen!

Marcel: ‘Rob en ik werken nu voor het derde 

seizoen samen en ik merk dat Rob steeds 

zelfverzekerder en zelfbewuster wordt. 

Hij is duidelijk gegroeid in zijn rol, ik ben blij 

dat ik hem daarbij heb kunnen helpen! 

Dat maakt het voor mij ook 

erg leuk en waardevol!’ 

Schaken kan ook
met een beperking!

‘Ik hoop dat de Klup 
nog lang blijft bestaan’

Rob Baartse
Bezoeker van de Klup
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Bij de 24 deelnemers van de Schilderklup 

spatten de kleuren, het enthousiasme en ‘een 

open blik op het leven’ van de doeken af. 

Iedere maandag komen ze ’s middags of 

’s avonds bijeen om zich onder de bezielende 

leiding van Ria Koopmans en de andere 

vrijwilligers Marléne, Fenne Marie, Monique en 

Sonja te laten inspireren door bijvoorbeeld 

thema’s rond een lied, gedicht of verhaal. 

Ria (69) noemt de Schilderklup al 23 jaar haar 

passie. ‘Mijn kunst wordt gevormd door de 

deelnemers die iets moois gaan maken met de 

middelen die we ze aanbieden. Het is genieten 

van wat ze iedere keer weer maken. Schilderen 

geeft een meerwaarde aan hun bestaan. 

De deelnemers kunnen iets laten zien waar ze 

trots op zijn. Neem de jaarlijkse presentatie op 

de catwalk. Dan toont iedereen zijn of haar 

schilderij en volgt er een daverend applaus.

Zelf krijg ik er veel energie voor terug. 

De Schilderklup haalt het beste in mij naar boven.’

Ook twee ‘enthousiastelingen van het eerste uur’ 

zijn deelnemers Marjan Ligtlee (71) en Dolf Kraft 

(63). Beiden hebben met de Schilderklup geregeld 

de media gehaald. Zo viel Marjan op met een 

schilderij van wielrenners in de Giro 2016. 

Ria vertelt dat deze renners tempo hadden en 

als het ware het schilderij uitreden. 

Dolf wordt door haar omschreven als ‘een 

meester op het gebied van kleurgebruik’.

De Schilderklup kent een kleurrijke geschiedenis 

en werk valt een paar keer per jaar buiten het 

vertrouwde Klupgebouw te bewonderen: de 

tentoonstelling met Apeldoornse kunstenaars 

in het stadhuis van Apeldoorn in verband met 

het vijftigjarig bestaan van de Klup, exposities 

in CODA en het Noord-Veluws Museum, 

schildervakanties in Kutná Hora (Tsjechië), 

deelname aan de Kunstroute Apeldoorn. 

Een gesprek met Ria (aangevuld door Marjan en 

Dolf ), waarin veel wordt verteld en (!) gelachen. 

Zoals over de schildersessie in de Apenheul 

die zoveel indruk maakte.

‘Kunst, zo uit het hart, 
daar klap je toch voor!’

Schilder: Chris ten Bruggen Kate

Dolf Kraft
Bezoeker van de Klup

Marjan Ligtlee
Bezoekster van de Klup
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Wel vind ik het lekker om in de groep mijn eigen 

gang te gaan. 

Een bijzondere herinnering? In het Oranjepark heb 

ik een schilderij gemaakt van Koningin Maxima 

op die bewuste Koninginnedag in 2009. Dat was 

helemaal niet leuk nee, maar zij was wel aardig en 

op dat moment was er nog niets aan de hand. 

Ze kwam op me af toen de koninklijke familie 

daar rondliep. Er is ook een foto gemaakt die 

in de Privé is gekomen.’ 

Marjan: ‘Ik vind het hartstikke leuk om te 

schilderen en dat hier samen met andere mensen 

te doen. Ik heb weleens kaartjes gemaakt voor 

mensen die ziek zijn en pakpapier beschilderd 

met poppetjes en hartjes. Lieveheersbeestjes 

teken ik graag, omdat ik ze mooi vind. 

de Klup vind ik erg gezellig 
Ik ga hier ook naar de soos, de instuif en de 

bandavond. Al een tijdje ben ik ambassadeur 

van de Klup. Ja, ik vind het ook héél leuk dat 

de Klup vijftig jaar bestaat.’

Favoriete kunstenaars? 
Marjan: ‘Herman Brood, Karel Appel...’ 

Ria: ‘We hebben een keer een uitstapje gemaakt 

naar het Cobramuseum. We kwamen het museum 

binnen over een rode loper. Aan het eind van die 

loper hing een schilderij van Corneille. Tonia bij ons 

loopt als eerste naar voren, gaat voor dat schilderij 

staan en begint te klappen. De hele groep volgt en 

we staan op een gegeven moment met z’n allen 

voor dat schilderij te klappen. Dan val je natuurlijk 

meteen op. De mensen achter de museumbalie 

vonden dat zo ontzettend leuk. 

Ze hebben daarna alles uit de kast gehaald om ons 

een plezier te doen. We kregen tassen met een 

afbeelding van Corneille, posters, ook uit de kelder 

van eerdere exposities, dus we gingen bepakt en 

bezakt naar buiten. 

We hebben zó’n VIP-behandeling gekregen, alleen 

omdat we voor een schilderij stonden te klappen. 

Er was binnen onze groep dan ook zo’n herkenning 

in dat ene schilderij. Kunst die zo uit het 

hart komt, daar klap je toch voor?’ 

Orang oetan Karl
Ria: ‘Wij hebben een keer samen met de apen 

geschilderd, dat was heel bijzonder. We lazen in de 

krant over orang oetan Karl die een schilderij had 

gemaakt en op een gegeven moment geen zin meer 

had om te schilderen. Wij bedachten vervolgens dat 

hij daarin misschien wel weer zin zou krijgen als hij 

ons aan het werk zou zien. Een paar jaar later zijn 

bij de orang oetans in hun overdekte hal daad-

werkelijk pen, papier en verf op de grond gelegd. 

De Schilderklup stond aan de andere kant van het 

glas achter een ezel te schilderen.’ 

Marianne en Dolf: ‘De apen wilden niet verven, 

zaten aan die verfkwasten te likken, hahaha. Toen 

bijna alles was opgeruimd, begonnen ze staand 

ineens muren te beschilderen.’ 

Marjan: ‘Wat die apen deden, was een kloddertje 

hier, een kloddertje daar. Wel lachen, ja. De aap 

waar het in eerste instantie om ging, schilderde 

niet meer mee. Dat was Karl, hij was al ziek en is 

in 2012 overleden. Toen ik dat hoorde, moest ik 

huilen. Ik vond het zo’n leuke aap.’

Ria: ‘De Schilderklup onderhoudt contact met 

de buitenwereld. Zo zijn in het Klupgebouw 

weleens workshops met bijvoorbeeld bedrijven. 

Zanger Ronnie Tober heeft ook diverse keren 

meegeschilderd en met onder andere deelneemster 

Toos Hissink een gezamenlijk schilderij gemaakt.’ 

Marjan en Dolf: ‘Ook zijn we met z’n allen gezellig 

op stap geweest naar Valkenburg en Ponypark 

Slagharen.’

 
Blauwe boeddha’s
Ria: ‘We krijgen af en toe kunstenaars op bezoek, 

bijvoorbeeld beeldend kunstenaar Stephan Peters. 

Hij maakt blauwe schilderijen van boeddha’s. 

Hij had daarvan een voorbeeld bij zich en het 

was de bedoeling dat we er allemaal één gingen 

naschilderen. Stephan vertelde onder meer hoe 

je luchten maakt.’ Dolf: ‘Ik heb toen best wat 

geleerd. Hoe je kleuren moet mengen.’ 

Marjan: ‘Ik heb een keer niet bestaande dingen 

geschilderd: rare vogeltjes, gekke beesten. Dat was 

met kunstenaar Carlo de Vries, hij had ook 

voorbeelden bij zich. Van hem leer je abstract, 

speels schilderen. En ja, de kunstenaars leren ook 

iets van ons. Hoe je goed moet schilderen, hahaha.’ 

Dolf: ‘Techniek, hahaha.’

leuk aan de Schilderklup
Dolf: ‘Ik werk het grootste gedeelte van de week en 

dan is een hobby een beetje ontspannend. 

‘Ja, de kunstenaars leren ook iets van ons. 
Hoe je goed moet schilderen, hahaha.’
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Carolien is de zus van Gerko, leeftijd 37 jaar.

Ik zit sinds een jaar of vijf op de Schilderklup, 

vind ik leuk! Thuis heb ik veel schilderstukken 

opgehangen, maar er zijn meer schilderijtjes dan 

ruimte op de muur dus ik heb ook nog meer 

werk wat ik zou kunnen laten zien.

Sinds een jaar ben ik ook bij het meezingkoor 

Piekobello, we treden regelmatig op, bijvoorbeeld 

bij een Sinterklaasviering, Kerstmis of Epe on Ice. 

Ik heb zo veel kennissen opgedaan.

Overdag werk ik bij de zorgboerderij de 

Wenumhoeve in Wenum-Wiesel. Daar worden 

kalveren gemest. Eerder heb ik bij het Pluspunt 

gewerkt. Met ongeveer 20 mensen voeren we de 

dieren en maken schoon, ik heb ook schilderijen 

gemaakt waarop dieren te zien zijn. 

Er hangt daar ook een schilderij van mij. 

We hebben ook een Kerstviering op de boerderij.

De Klup is meestal ‘s avonds, maandagavond 

schilderen, maar soms is er ook iets overdag, 

zoals toen ik met een 

Open Dag kaarten heb 

verkocht voor een actie 

van het WNF om apen 

te redden. 

Ik heb al heel wat 

klupjaren meegemaakt van jongs af aan en ik heb 

ook aan veel verschillende activiteiten meegedaan, 

zoals bijvoorbeeld zwemmen. Verder ben ik blij met 

de vakanties met de Klup zoals afgelopen jaar naar 

Luxemburg.

Ik ben met de Klup in contact gekomen door een 

medebewoner van de woongroep. Ik woon in 

woongroep 2000 op de Radiumweg, daar heb ik 

een eigen appartement, met gemeenschappelijke 

ruimten voor acht medebewoners. 

Via de Klup heb ik ook mijn heel goede 

vriend leren kennen, we zijn al een jaar 

erg op elkaar gesteld. 

Gerko is de broer van Carolien, leeftijd 35 jaar. 

Gerko is ook een trouwe Klup-deelnemer. Hij gaat 

soms naar de vrijdagavondsoos, maar houdt 

vooral van de computerklup op donderdagavond. 

Daar krijgt hij hulp bij het computeren, dingen 

opzoeken en youtube-filmpjes kijken, bijvoorbeeld 

van zijn muzikale voorkeuren U2, Bon Jovi en 

hardrock. Hij verheugt er zich er al op met oud 

en nieuw vuurwerk af te gaan steken en hij 

houdt wel van feestjes. 

Hij werkt al tien jaar 

met plezier bij De 

Kruidentuin in Twello. 

Daar houdt hij zich 

bezig met planten-

transport, schoon-

maken en plantjes 

verstekken, of ook wel 

aparte dingen zoals dat 

hij meewerkt aan het 

Klompenfeest in Twello. Hij deed zijn opleiding voor 

tuinier bij Spelderholt in Beekbergen. Zus Carolien 

deed daar de opleiding voor gastvrouw.

De ouders van Carolien en Gerko zijn erg blij met 

het bestaan van de Klup. Door de problematiek van 

krapper wordende budgetten op alle fronten is vader 

in de loop der tijd erg ingevoerd geraakt in de wet-

geving omtrent Wajong en de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. Ook heeft hij namens betrokken 

ouders in besturen gezeten van stichtingen op maat-

schappelijk terrein. Ouders vragen zich natuurlijk 

altijd af hoe hun kind zich kan handhaven in de 

maatschappij ‘als wij er niet meer zijn’. 

De Klup is een geruststellende factor 

in die grote onzekerheid.  

‘Via de Klup heb ik ook een 
heel goede vriend leren kennen’

‘Ik heb zo veel kennissen opgedaan.’

‘Ik houd wel van feestjes’

Carolien v.d. Berg
Bezoekster van de Klup Gerko v.d. Berg

Bezoeker van de Klup
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In die tijd fietste ik dan met de fietstassen vol 

spelletjes, puzzels en bordspellen naar de 

Kluplocatie. De sjoelbakken waren al aanwezig, 

daar hoefde ik niet mee te sjouwen. Vervolgens 

kwamen de deelnemers dan binnengedruppeld. 

Meestal werden ze gebracht door ouders of familie, 

die daarna vaak de stad in gingen en werden ze om 

vijf uur weer opgehaald. Vrijwilligers boden zich al 

direct aan, vaak de broers, zussen of ouders van 

de deelnemers. 

Veel familie, maar ook collega’s van De Vlaswiek. 

De activiteiten, toneel, sport of spel, werden 

meestal bedacht door de vrijwilligers en voor 

thee of limonade werd ook gezorgd. Er was 

enthousiasme en het bleek dat de behoefte groot 

was. Iedereen was bezig, sjoelen, mens erger je 

nieten en creativiteit in de zin van handenarbeid 

of tekenen en schilderen. 

Al snel groeide de groep naar zo’n veertig man en 

kregen we de indruk dat de behoefte nog veel 

groter was.

Het was een gezellige tijd, ook op de Vlaswiek, 

we gingen informeel om met elkaar. Ik herinner 

me bijvoorbeeld Jopie die bij me kwam en zei: 

“Gerrie zegt dat ik gek ben” Gerrie erbij geroepen: 

is dat zo? Nou dat klopt, maar ik vind dat jij ook 

gek bent, jullie passen prima bij elkaar. 

Samen gingen ze huppelend de deur uit. 

Zo werden soms problemen opgelost.  

In die tijd, rond 1968, kreeg ik een nieuwe baan als 

directeur van een gezinsvervangend tehuis in 

Brabant, waardoor ik moest verhuizen en vanaf dat 

moment niet langer bij de ontwikkeling betrokken 

was. Ik voelde me echter niet op mijn plaats in die 

nieuwe baan en kwam na drie jaar weer terug in 

Apeldoorn en De Vlaswiek. Ik ben toen niet opnieuw 

bij de Klup betrokken geraakt, maar heb de ontwik-

kelingen wel altijd met belangstelling gevolgd. 

Inmiddels was de Klup verhuisd naar de Mariastraat 

en waren de activiteiten sterk uitgebreid en is er 

een professionele leiding en administratie opgezet.

Bij latere verhuizing stuitte ik op de diverse 

plakboeken en foto’s uit de begintijd van de Klup en 

vroeg ik me af of ik de Klup er blij mee kon maken. 

Zodoende heb ik contact gezocht met de Klup en 

dat materiaal ter beschikking gesteld. 

Ik hoop dat ze er blij mee zijn. 

Ik ben een van de pioniers van de Klup. 

Ik werkte bij De Vlaswiek, de sociale werkplaats, 

waar ik veel contact had met de ouderverenigingen. 

Ik werkte daar met een zeer gemêleerde doelgroep 

Downers, die zo van school kwamen, vaak met een 

pop onder de arm, om eenvoudig werk te gaan doen 

als inpakken of schoonmaken, maar ook mensen 

die net wat capaciteiten tekort kwamen om in het 

gewone bedrijfsleven mee te kunnen doen.

Ik had vooral met Han Eekers, een sociaal 

pedagoog, veel contact. We wilden wat organiseren 

voor de vrije tijd van onze mensen en voelden ons 

gesteund door de ouderverenigingen die toen 

nog zuilgebonden waren, elk geloof zijn eigen 

organisatie. Voor Downers werd al veel gedaan, 

in vakanties en vrije tijd, maar voor de mensen met 

een lichte verstandelijke beperking was er minder 

geregeld, die vielen eigenlijk overal buiten. 

Zij voelden zich niet erg gelukkig met vakanties 

en op het werk bleek 

dat ze gezelligheid erg 

waardeerden. Ik zag 

dat en bedacht dat die 

mensen geholpen 

zouden kunnen zijn 

met georganiseerde vrijetijdsbesteding. Toen ben ik 

begonnen met een groepje van zes om een vakantie 

te organiseren. 

Dat wil zeggen dat ik met ze naar het huis van mijn 

zus in Brabant ging. Met een busje van de Vlaswiek 

werden we gebracht en konden we uitgaan, 

zwemmen en vakantiepret beleven. Toen bleek dat 

ze het erg op prijs stelden, hebben we bedacht dat 

op de zaterdagmiddag (in die tijd was het 

gebruikelijk dat zaterdagochtend nog gewerkt werd) 

ook iets aan spelletjes en vermaak kon worden 

georganiseerd. De activiteiten sloegen aan en 

spoedig bleek de belangstelling ook groot onder 

mensen die niet aan het werk waren bij De Vlaswiek. 

Mensen die geen werk hadden, maar gewoon thuis 

waren op de boerderij en dergelijke. Samen met de 

ouderverenigingen zijn we begonnen in een pand 

aan de Maasstraat, zonder subsidie, alleen de huur 

was betaald door de ouderverenigingen. 

‘Met de fietstassen vol spelletjes, 
puzzels en bordspellen naar de Klup’

Riek Tijhuis
Oud-vrijwilligster bij de Klup

‘Er was enthousiasme en het bleek  
dat de behoefte groot was’
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Gijs: ‘Ik heb 40 jaar bij drukkerij de Blaeuwe Werelt 

gewerkt en kwam daarna via UWV bij de Klup 

terecht en kreeg daarna een participatiebaan bij 

de Klup. Nu ben ik alweer bijna 10 jaar bij de Klup 

als beheerder. Toen ik begon viel ik gelijk met 

mijn neus in de boter want de Klup was aan een 

verbouwing toe. Koen en ik hebben toen samen het 

hele gebouw gestript. Daarna begeleidden we weer 

de opbouw, dat was een grote en mooie klus!’ 

Op de vraag van Marcel of ze niet moesten wennen 

toen ze bij de Klup begonnen antwoordt Martie: 

‘Ja, het was voor mij zeker wennen. Vooral het 

aansturen en begeleiden van de vier medewerkers. 

Zij werken in en om het gebouw om alles netjes en 

schoon te houden. Dat was niet te vergelijken met 

het leiding geven in mijn baan. De opzet is totaal 

anders. Tijd is hier geen geld. Mijn taak is er voor 

te zorgen dat de mensen het naar hun zin hebben. 

Ik was altijd een drijver, wilde mijn doelen halen, 

maar zo werkt dat hier niet. In mijn werk heb ik 

ook leiding gegeven aan werknemers van de Felua-

groep. Daarmee leerde ik iets wat ik hier goed 

kan gebruiken: Luister naar wat de medewerker 

of de deelnemer belangrijk vindt. Dat heeft me 

geholpen, ik vond hier iets van herkenning.’ 

Koen: ’ Stratenmaken was ook een heel andere 

cultuur. Maar voor mij was het geen omschakeling 

omdat ik op het Hietveld had gewerkt. Bovendien 

was ik gewend met mijn verstandelijk beperkte 

broer om te gaan. Al op jonge leeftijd leerde mijn 

moeder me dat ik moest proberen ‘in z’n velletje te 

kruipen’. Het leidinggeven aan medewerkers met 

een handicap is een van onze belangrijkste taken. 

Ze worden zelden genoemd, maar als er één afwezig 

is merk je dat direct bij alle activiteiten. Onze 

mensen zijn heel gevoelig, ze hebben een fijn 

snaartje, voelen dingen vaak veel beter aan dan 

‘gezonde’ mensen. En dan denk ik: 

ja, iedereen heeft iets wat hij goed kan! Toen ik hier 

net was, ben ik begonnen met Internet voor de 

deelnemers. Daar stond men in het begin sceptisch 

tegenover; was het niet te hoog gegrepen? 

Maar het liep direct goed, en op het laatst had ik 

Gijs van Neerbos, Martie van Ruiten en Koen 

Wagenaar zijn de beheerders van het Klupgebouw. 

De Klup kan niet zonder beheerders die het gebouw 

op orde houden. Gelukkig zijn er vrijwilligers die 

deze taak op zich hebben genomen: Koen Wagenaar, 

Martie van Ruiten en Gijs van Neerbos. 

Met z’n drieën zorgen ze voor het onderhoud, doen 

ze kleine reparaties, zorgen ze ervoor dat het afval 

wordt opgehaald. Ieder heeft hierbij zijn eigen taak. 

Marcel Wentink, ook vrijwilliger bij de Klup, sprak 

met hen. 

Ze vertellen hoe ze 

bij de Klup zijn 

gekomen. 

Koen: ‘ Ik ben 20 jaar 

geleden begonnen als 

fulltime vaste medewerker bij de Klup. Ik werkte 

ooit als stratenmaker, maar moest door lichamelijke 

klachten op zoek naar ander werk. Na diverse 

banen kwam ik op het Hietveld terecht en 

uiteindelijk als beheerder bij de Klup. Na mijn 

pensionering ben ik gebleven als vrijwilliger.’ 

Martie: ‘Ik heb vanaf mijn 14e jaar gewerkt, en 

werd toen ik 18 was leerlingstratenmaker bij de 

gemeente Apeldoorn. Ik volgde veel cursussen 

en bijscholingen, haalde mijn diploma’s en werd 

voorman, later uiteindelijk wijkbeheerder. In mijn 

laatste werkzame jaren was ik al op zoek naar iets 

voor na mijn pensionering. 

Ik wilde graag iets voor de samenleving doen. 

Tijdens een wijkbezoek ontmoette ik Wilma 

Hartman en raakten we aan de praat over 

vrijwilligerswerk. Wilma vroeg mijn visitekaartje en 

belde later onverwachts op. Ik ben nu ongeveer een 

jaar beheerder en heb het ontzettend naar m’n zin. ‘ 

‘Tijd is hier geen geld’

Koen Wagenaar
Beheerder van de Klup

Gijs van Neerbos
Beheerder van de Klup

Martie van Ruiten
Beheerder van de Klup
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Tot slot wil Marcel weten hoe ze de toekomst van 

de Klup zien; hoe ziet de Klup er over 10-20 jaar uit? 

Koen: ‘Ontwikkelingen gaan erg hard en ik ga 

vertragen. Dus ik weet niet hoe lang ik het kan 

bijbenen. De tijden veranderen, meer vrijwilligers, 

meer deelnemers, meer activiteiten in het gebouw. 

Dat brengt ook veel verantwoordelijkheid en werk 

met zich mee. In deze tijd moet je je steeds meer 

verantwoorden, dat is overal zo. De overheid stelt 

steeds meer eisen, maar het is wel vrijwilligerswerk 

en ik wil dat voor mijn plezier doen. Ik wens dat de 

Klup de Klup blijft, zonder allerlei ingewikkelde en 

bureaucratische eisen.’

Martie: ‘ De toekomst? Ook over 10 jaar blijft de 

Klup nodig. Koen heeft al veel veranderingen 

meegemaakt, ik ben er nog maar kort. Ik zit nog in 

een leerproces, maar het gaat voor mij niet te snel.’

Gijs: ‘Ik denk dat de Klup zich de komende jaren 

verder zal ontwikkelen qua gebouw en verjonging, 

zo blijft de Klup met z’n tijd meegaan.’

De mannen zijn het er over eens: de Klup moet 

de Klup blijven. Deelnemers en vrijwilligers 

staan centraal. Het sociale aspect is en blijft 

het belangrijkste, ook in de vele, 

nog komende jaren.  

zelfs een wachtlijst! En UPS als sponsor! Mijn doel 

is dat iedereen na afloop met een big smile de deur 

uitgaat, dan heb ik ook plezier.’ 

Gijs: ‘Na 40 jaar in een drukkerij was de Klup een 

heel andere tak van sport. De taken zijn anders, 

reparatie en onderhoud en het begeleiden van de 

assistent-beheerders. Het tempo is ook heel anders. 

Hier staan juist de aandacht voor de deelnemer en 

vrijwilliger centraal.’ De Klup is nu ruim 40 jaar 

gehuisvest in de huidige locatie in de Mariastraat. 

Marcel vindt een eigen locatie best bijzonder. 

Koen: ‘ Dat is ook bijzonder. Naar verhouding 

weinig Apeldoorners kennen dit gebouw. En als ze 

hier dan toch eens binnen komen, vallen ze niet 

alleen achterover van het gebouw, maar juist ook 

van de sfeer. Je voelt je welkom, je voelt de warmte. 

Dat het gebouw zo groot is zie je niet aan de 

buitenkant.’ 

Martie heeft dezelfde ervaring: ‘ Een commissie 

van de wijkraad vroeg eens of ze een keer in het 

gebouw mochten vergaderen. En zelfs deze mensen, 

die bijna buren van de Klup zijn, vertelden dat ze 

nooit hebben geweten dat het zo mooi ingericht is.’ 

Martie vervolgt: ‘Een goede verstandhouding met 

de buren is noodzakelijk. We nemen ze serieus. 

We luisteren naar elkaar. Zo ervaren sommige 

mensen wel eens overlast van alle taxi’s. 

Ik ga er over in gesprek en probeer mee te denken 

in oplossingen.’

Marcel is benieuwd naar wat de beheerders op dit 

moment nog zouden willen veranderen aan het pand. 

Martie: ‘Het gebouw functioneert goed. Ik vind 

dat duurzaamheid meer aandacht kan krijgen. 

Bijvoorbeeld het afval scheiden kan beter. 

Nu gebeurt dat alleen met papier en glas. Het zal 

even schakelen zijn, zowel voor bezoekers als 

vrijwilligers. We gaan er mee aan de slag.

Koen noemt als voorbeeld de Doppenactie.

‘Je maakt de deelnemers ervan bewust, dat met 

afval iets is te verdienen valt en dat je als mens met 

een beperking iets voor een ander (in dit geval 

mensen met een visuele beperking) kunt doen.‘

Koen vertelt dat er in de loop der jaren altijd veel 

aandacht is geweest voor de veiligheid. ‘Toch denk 

ik nog regelmatig na over hoe je de vluchtweg op 

de 1e en 2e etage verder kunt verbeteren, vooral 

voor rolstoelers.’ 

Martie: ‘Het gebouw voldoet natuurlijk volledig 

aan alle voorschriften van de brandweer en er 

worden regelmatig brandoefeningen gehouden’. 

De mannen zijn het er over eens: 
de Klup moet de Klup blijven
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vrijwilligerswerk. Via Ontmoet & Co leerde ze de 

Klup kennen. ‘Beweegcoach Klaas Horrel van Accres 

had de leiding van het wandelen bij Ontmoet & Co. 

En dat deed hij ook bij de Klup. Via hem ben ik bij 

de Klup gekomen. Na mijn eerste kennismaking met 

de Klup was ik meteen verkocht. Dat kwam vooral 

door de sfeer. Die is zo leuk bij de Klup. Iedereen 

mag hier zijn zoals hij of zij is. Vrijwilliger zijn bij de 

handenarbeidklup is heel erg leuk. De deelnemers 

maken mooie dingen, hoor. Zo mooi dat we vaak 

gaan verkopen wat ze hebben gemaakt. 

Met Koningsdag bijvoorbeeld, en bij de Winter-

markt bij Ontmoet & Co.’

luisteren naar Frans Bauer
De handenarbeid op dinsdagavond is niet het enige 

wat Janny en Rina doen bij de Klup. Rina vertelt dat 

ze naast de handenarbeid op donderdag naar de 

computerles bij Koen gaat. ‘We doen dan spelletjes 

op de computer en luisteren muziek op de 

koptelefoon. Ik hou vooral van de muziek van 

Frans Bauer. En op zondag ben ik ook op de Klup. 

Dan hoeft er niets, dan gaat het vooral om de 

gezelligheid.’ Janny doet behalve aan de 

handenarbeid op dinsdag ook mee aan het 

zwemmen op vrijdag. ‘Ik ga ook vaak mee met 

de Klupvakantie. We zijn al naar Limburg en 

Zeeland en Brabant geweest. 

Die vakanties zijn altijd heel erg gezellig.’

Nog fit genoeg
Janny en Rina komen met de taxi naar de handen-

arbeidklup. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet fit 

zijn. Janny heeft wel een rollator, maar die heeft ze 

vooral nodig voor haar evenwicht. ‘Want ik kan nog 

prima lopen, hoor’. Rina kreeg vorig jaar een nieuwe 

knie en loopt weer als een kievit. ‘Zonder rollator en 

zonder krukken. En ik loop weer alleen de trap op 

naar boven. Ik doe mijn boodschappen op de fiets, 

dan gaat er wel iemand van de leiding mee. 

En ik ga ook op de fiets naar mijn werk op 

kinderboerderij Laag Buurlo in Zevenhuizen. 

Daar ben ik op maandagmiddag, ’s ochtends ga 

ik spelletjes doen bij het Leger des Heils. 

Ik verveel me geen dag!’

jezelf zijn
Ze hopen dat de Klup nog lang blijft bestaan. ‘Het is 

er altijd gezellig’, zegt Janny. ‘Je voelt de warmte 

hangen. Ze nemen je zoals je bent. Ik kan hier 

mezelf zijn, er is begrip voor elkaar.’ Rina zou de 

Klup heel erg missen als die er niet meer zou zijn. 

‘De stemming is altijd fijn en ongedwongen. 

Voor ons is het echt een avondje uit.’  

Dinsdagavond, half 8, tijd voor de handen-

arbeidklup. Elke week gaan zo’n 16 deelnemers 

aan de slag met papier, stiften, hout, wol of klei. 

Ieder kiest zelf wat hij of zij doet. Is hulp nodig? 

Er zijn altijd vrijwilligers bij voor uitleg en tips.

Janny Zoetbrood en Rina Brink zitten al lang bij 

de handenarbeidklup. Gineke Komdeur is één 

van de begeleiders op de dinsdagavond.

de Nachtwacht
Janny vertelt dat ze tot vijf jaar geleden in een 

woning van Philadelphia Zorg woonde aan de 

Frambozenlaan. ‘Annelies Rutgers, mijn begeleidster 

daar, zei een keer tegen me: Je moet eens naar de 

Klup komen. En dat heb ik gedaan. Ik kom er nu 

al een tijd en ik vind het er hartstikke leuk. 

Ik kan heel goed handwerken. Daarom ben ik bij 

de handenarbeidklup gegaan. Ik heb twee keer de 

Nachtwacht geborduurd met heel speciaal garen. 

De ene was voor mijzelf, de andere was voor 

mijn ouders.’ Rina vindt borduren ook leuk. 

‘Het is precies werk, je hebt er geduld voor nodig. 

Nou, dat heb ik wel. Ik borduur vaak bloemen op 

kussens, in mooie kleuren. Dat doe ik meestal uit 

mijn hoofd. Ik heb een heel rijtje kussens op mijn 

bank thuis liggen, allemaal zelf gemaakt. Bij handen-

arbeid maken we ook kaarten. En met stiften een 

mooie tekening inkleuren vind ik ook heel leuk.’

‘de sfeer is zo leuk’
Gineke Komdeur in sinds een jaar of 3 vrijwilliger 

bij de handenarbeidklup. Ze heeft jaren op een 

dagcentrum in ‘t Harde gewerkt. Na haar verhuizing 

van Zwolle naar Apeldoorn ging ze op zoek naar 

‘Schilderijen borduren 
en lekker kleuren’

‘Dan hoeft er niets, dan gaat het 
vooral om de gezelligheid’

Janny Zoetbrood
Bezoekster van de Klup

Rina Brink
Bezoekster van de Klup
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Als laatsten aan het woord: oud-voorzitter 

Wilco de Haas (al 40 jaar betrokken bij de Klup)

en huidig voorzitter Anneke Aukes. 

Voorzitter zijn van de Klup is een groot voorrecht 

daar zijn wij beiden het over eens.  

Wij zijn blij dat de Klup constant in beweging blijft.

De Klup is in de loop der jaren ‘een 2e huiskamer’ 

geworden waar je je prettig en op je gemak voelt.  

Je wordt gehoord en iedereen mag zijn wie ze willen 

zijn. Je mag van elkaar leren en lief en leed wordt 

gedeeld met elkaar. 

Vroeger was er al veel reuring en er komt nog 

steeds meer bij. Zoals breakdance en de kidsklup. 

Er wordt geluisterd en veranderd, nieuwe 

activiteiten worden er ontwikkeld. Op de Klup kom 

je voor de sociale contacten en uitgaan naar de 

Klup voelt als een feestje. Muziek, dans en 

beweging, het brengt enthousiasme en gezelligheid. 

 Wij zijn als bestuur betrokken. We zijn veranderd 

van bestuur op afstand naar bestuur in nabijheid. 

Onze betrokkenheid komt van binnenuit, wij voelen 

ons verweven met iedereen die op de Klup komt.  

De buitenwereld wordt naar binnen gehaald. 

We willen als bestuur van de Klup dicht bij de 

vrijwilligers en deelnemers staan. 

Wat ook leuk is, is dat er vriendschappen en relaties 

ontstaan. Wilco heeft zijn vrouw Femke op de Klup 

leren kennen, het sublieme voorbeeld van 

ontmoeting.

Met passie en plezier besturen wij, dit doen wij 

omdat het blije gezichten tovert en natuurlijk 

willen wij waarborgen dat de Klup blijft bestaan. 

Nu en in de toekomst.

Wij zijn onder de indruk van de vele deskundige 

vrijwilligers die hun vrije tijd inzetten voor de Klup. 

Wij bewonderen deze bijzondere inzet, het is 

fantastisch dat je altijd klaar wilt staan voor de 

Klup. Mensen hebben hun hart verpand aan de 

Klup en het geeft veel mensen een gevoel van 

thuiskomen. Elkaar zien in wie je werkelijk 

bent, het is een pure ontmoeting. 

‘Zijn wie je bent!’

Wilco de Haas
Oud-voorzitter van de Klup

Anneke Aukes
Voorzitter van de Klup



Begeleiding voortgang productie

Marcel Wentink, de Klup

Jan Wouter van der Straaten, Humanitas

Teksten/Interviews/redactie

Hetty van den Bergh

Jeanne van Dommelen 

Jos Fluitsma

Marcel Wentink

Marie-José Laurens

René van Helmond

lay-out/Opmaak

Hans Brinkman

René van Helmond

druk

Wöhrmann - Zutphen

Oplage

1000 exemplaren

Colofon

 Gewoon

Bijzonder



Dit boek is uitgegeven ter ere van het 

50-jarig bestaan van de Klup in Apeldoorn.

Het werd gerealiseerd in een samenwerking tussen 

de Klup en Humanitas. 

Het boek maakt onderdeel uit van het project 

‘Levensboek’ van Humanitas, afdeling Apeldoorn.

www.humanitas.nl/afdeling/apeldoorn/

wat-we-doen/levensboek

Uitgegeven: maart 2017

De Klup heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen bij het 
samenstellen van dit Levensboek. In een aantal gevallen 
is het echter niet mogelijk gebleken gegevens te achter-
halen. Rechten kunnen er niet aan worden ontleend. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op 
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Klup. 
© copyright de Klup  Apeldoorn

www.deklupapeldoorn.nl 


