Programma 26/9/17 – 50 jaar De Klup
13.30 uur

Inloop met koffie/thee

14.00 uur

‘Mijn verhaal’ door Patrick Geurtsen en Bert Buitink;
deelnemers de Klup en Mariëlle Holtman; vrijwilliger de Klup

14.15 uur

'Gewoon Bijzonder'
door Wilma Hartman; directeur de Klup

14.30 uur

'Wederkerigheid? De Klup laat de samenleving de waarde van
ongemunte (niet in geld uit te drukken) waarden zien'
door dr. Doortje Kal; emeritus bijzonder lector
Kwartiermaken bij het Lectoraat Participatie, Zorg en
Ondersteuning van de Hogeschool Utrecht

15.00 uur

Intermezzo: ‘Wat betekent het thema wederkerigheid voor u?’
door Frank Hoes; trainer/ coach & oud bestuurslid de Klup

15.15 uur

Korte pauze

15.30 uur

‘Wederkerigheid is bijvangst’
door dr. Lineke Verkooijen: lector Klantenperspectief in
Ondersteuning en Zorg bij Hogeschool Windesheim.

16.00 uur

Afronding door Frank Hoes: terugblik en vooruitblik

16.30 uur

Afsluiting door Wilma Hartman en aansluitend hapje en drankje : Er is gelegenheid tot het bekijken van onze
e

expositie 50 jaar Klup op de 1 verdieping van de Klup.

Voordracht 26 september opening Symposium Wilma Hartman
Mijn naam is Wilma Hartman en ik ben directeur van deze mooie Klup.
De Klup Apeldoorn bestaat 50 jaar, en daar zijn we trots op! De Klup is een unieke, sfeervolle en
laagdrempelige vrijwilligersorganisatie waarin we er met elkaar voor gaan en staan, dat mensen met
een beperking voldoende vrijetijds-mogelijkheden hebben, contacten kunnen leggen en
onderhouden, hun talenten kunnen ontwikkelen en behouden en kunnen participeren in de
samenleving.
Dit jaar vieren we ons 50 jarig jubileum met onze deelnemers, vrijwilligers en betrokken
Apeldoorners. Met feestjes, een expositie van Apeldoornse en Klupkunstenaars, optredens hebben
we onze functie ONTMOETING groots gevierd. En nu vieren we dat met u, met dit bijzondere
symposium: Wederkerigheid; hoe inspireren onze deelnemers ons persoonlijk en ook 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 naar maar liefst 30 activiteiten in ons huidige
jubileumjaar. Ruim 600 mensen nemen wekelijks deel aan al deze activiteiten. Onze groep
vrijwilligers bestaat inmiddels uit 135 betrokken mensen die wekelijks met veel enthousiasme de
verschillende activiteiten begeleiden.
Dat is gewoon bijzonder!
Ontmoeting en ontwikkeling
De Klup is zo bijzonder omdat deelnemers en vrijwilligers zich hun leven lang verbonden voelen aan
de Klup. Mensen die als 10- of 20-jarige kwamen in de beginjaren van de Klup, zijn als er als 60’ers of

70’ers 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.
Dat is gewoon bijzonder!
Naar elkaar omkijken
Als Klup staan we voor een veilige omgeving, waar deelnemers zichzelf kunnen zijn, zich serieus
genomen voelen en waar iedereen gelijkwaardig is. Er word mij vaak gevraagd wat de Klup zo
speciaal maakt:Iedereen kijkt naar elkaar om, we leven met elkaar mee in lief en leed, we zien elkaar
in wie we werkelijk zijn, we voelen ons thuis bij elkaar en in dit mooie gebouw. (voorbeeld)
Een leven lang verbinden
Veel inwoners van Apeldoorn en omstreken kennen de Klup. We zijn al jaren een niet weg te denken
onderdeel van het sociale netwerk voor mensen met een beperking. De continuïteit van de Klup
geeft structuur en houvast in vele levens. De Klup is 50 jaar jong en we blijven vernieuwen met
activiteiten voor o.a. 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. De Klup is een spin in het web en voelt zich als een vis in het water om met elkaar, ouders,
mantelzorgers, zorg en welzijns instellingen, bedrijven aandacht te hebben voor de belangen van
onze deelnemers en bij te dragen aan een inclusieve samenleving.
Dat is gewoon bijzonder!
Brugfunctie naar de maatschappij
Ik spreek vaak over een heel leven Klup. Zo voelen de Klupmensen dat ook: het is een deel van hun
leven, het brengt ze levensgeluk en welzijn. Je mag op de Klup zijn wie je bent, met al je
mogelijkheden en beperkingen. De Klup brengt mensen onder de mensen en vormt een brug tussen
gewone en bijzondere mensen.
Deze wederkerigheid inspireert mij als directeur al 10 jaar om dit werk te doen. Als stagiaire en
vrijwilliger 35 jaar geleden begonnen zit de Klup in mijn en ons DNA. Anekdotes genoeg om het
bijzondere van ontmoetingen op de Klup te benoemen. Deze hebben we dan ook beschreven in ons
jubileumboek Gewoon Bijzonder. Die u van ons meekrijgt!
Als directeur ben ik super trots op al onze deelnemers en vrijwilligers. De betrokkenheid bij elkaar, de
sfeer, de positieve inzet die mensen al tientallen jaren bieden. Het is onbetaalbaar. De Klup is van
ons allemaal en is Gewoon Bijzonder!
Ik wil afsluiten met een bijzonder citaat die mij in het hart raakt:
Als mens willen we graag iets voor een ander betekenen, we hebben erkenning, respect en liefde
nodig willen we onszelf kunnen erkennen, respecteren en liefhebben. Ik ben belangrijk voor een
anderen en zij voor mij. Deze wederkerigheid maakt ons rijk en is de sleutel tot zingeving”. Toen ik dit
citaat las dacht ik dat slaat precies op hoe de Klup is en we willen zijn.
Dat is gewoon bijzonder!
Dank u voor uw aandacht!

