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Voorwoord
Iemand met een verstandelijke beperking wil net zo goed als ieder ander
een zo normaal mogelijk leven leiden.
Dit binnen de grenzen, die de
beperking met zich meebrengt. Daar
hoort dus ook een sociaal en
cultureel leven bij. De Klup OverBetuwe, hierna De Klup genoemd,
kan hierin een rol spelen. Zij doet dit
door vanaf september tot en met
mei op vrijdagavond een soosavond
voor deze mensen te organiseren in
Sociaal Cultureel Centrum De Brink
in Huissen. Op deze avond kunnen
mensen met een verstandelijke
beperking deelnemen aan
ontspanningsactiviteiten. Hierbij
worden ze gestimuleerd en
geholpen door een aantal
vrijwilligers met ervaring op dit
gebied. Het is tevens een
gelegenheid om elkaar in een
gezellige omgeving op ongedwongen wijze buiten de eigen woning te
ontmoeten.
Het doel
De Klup Over-Betuwe, opgericht op 7 januari 1976, is een stichting met
als doel bij te dragen aan het maatschappelijk leven van mensen met
een verstandelijke beperking. Zij doet dit door samen met hen een deel
van hun vrije tijd op een prettige en zinvolle manier door te brengen,
tijdens een soosavond op vrijdagavond in De Brink in Huissen.
Op deze soosavond kunnen leden van De Klup deelnemen aan
verschillende activiteiten, die onder leiding staan van een team ervaren
vrijwilligers. Kunnen, want wie alleen voor de gezelligheid komt, is net zo
goed van harte welkom.
Op vrijdagavond komen de leden bijeen in De Brink. Sommige Klupleden
komen op eigen gelegenheid, anderen maken gebruik van door De Klup
georganiseerd collectief vervoer.
De organisatie
De organisatie van activiteiten komt voor rekening van een team van
21 ervaren vrijwilligers. Onder hen vier coördinatoren die o.a. belast zijn
met het regelen van het vervoer, de ledenadministratie, het verwelkomen
van nieuwe leden, het overleggen over activiteiten en vergaderingen met
de vrijwilligers.
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Het bestuur, eveneens bestaande uit vrijwilligers, schept de voorwaarden
en springt bij, waar nodig.
Aantal leden in 2020
Op 31 december 2020 telde De Klup 85 leden. Hiervan zijn 15 leden
afkomstig uit de gemeente Arnhem, 48 uit de gemeente Lingewaard,
3 uit de gemeente Nijmegen, 19 uit de gemeente Overbetuwe. Een
bovengrens aan de leeftijd wordt niet gesteld.
Het maakt voor deelname aan De Klup niet uit, of het eventuele kluplid
nog thuis woont, zelfstandig of in een woonvorm.
Uitzonderingen op deze regels worden alleen gemaakt in overleg met de
leiding als dit in het belang van de deelnemer zelf is. Daarnaast moet
deelname aan De Klup vanzelfsprekend ook haalbaar zijn.
Vervoer
Omdat De Klup Over-Betuwe een regionale organisatie is en gezien de
beperkingen van de doelgroep, is het belangrijk dat Klupleden op een
prettige en veilige manier tegen een redelijke prijs kunnen reizen. Omdat
het openbaar vervoer hierin onvoldoende te bieden heeft, organiseert De
Klup collectief vervoer.
Werd tot september 2008 met een grote bus met begeleiding en een
kleine bus voor rolstoelers gereden, sindsdien worden de Klupleden die
zich hiervoor opgegeven hebben opgehaald door meerdere busjes van
één vervoersonderneming. Hierbij worden zoveel mogelijk vaste
chauffeurs ingezet.
Belangrijk voordeel van deze regeling is dat de Klupleden gemiddeld
minder tijd kwijt zijn aan vervoer van en naar De Brink en dat het
collectieve vervoer gehandhaafd kan blijven. Daarnaast brengt deze
vorm van vervoer een grotere flexibiliteit met zich mee doordat er meer
of minder busjes ingezet kunnen worden.
Nadeel is echter dat het een stuk duurder is voor De Klup. Dit wordt
gedeeltelijk opgevangen door het verhogen van de contributie; voor de
rest van de extra kosten zijn fondsen geworven. Collectief vervoer is
vanzelfsprekend alleen dan mogelijk, als er voldoende deelname van de
Klupleden is.
Kosten
Het organiseren van activiteiten kost geld. Er moeten o.a. meerdere
ruimtes gehuurd worden. Vanzelfsprekend moeten er ook materialen
gekocht worden. Een gedeelte van de kosten wordt gedekt door de
leden zelf via het lidmaatschapsgeld en het betalen van de consumpties.
Samenwerking:
De Klup Arnhem
Met De Klup Arnhem worden regelmatig ervaringen uitgewisseld tussen
de besturen. Dit ook om te kijken, of men op de een of andere manier
iets voor elkaar kan betekenen.
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De activiteiten
De avond begint met gezellig koffie of thee drinken en even wat bijpraten; de
leden zijn altijd weer blij als ze elkaar treffen op deze soosavond. Om 19.45
uur wordt gestart met de verschillende activiteiten, er is voor elk wat wils.
Voornamelijk de jongeren gaan aan de slag met de Wii. Via twee schermen
wordt er gestreden om de hoogste scores bij de verschillende spellen.
Verder kan deelgenomen worden aan het dartspel, tafelvoetbalspel of sjoelen.

De knutselgroep verzorgt wekelijks of tweewekelijks een andere
activiteit. Zo kan er met verschillende materialen geschilderd en geplakt
worden en gaan de leden naar huis met een mooi zelfgemaakt werkstuk.
De handwerkgroep is druk met breien en borduren.
Bij het kleuren is er ook altijd een flinke bezetting. Leden kunnen zelf
tekenen, of door de leiding beschikbaar gestelde kleurplaten inkleuren.
Tijdens al deze activiteiten wordt er vaak gezellig gekletst.
Om deze activiteiten goed te laten slagen doen de vrijwilligers vaak thuis
al het nodige voorwerk.
Eenmaal per maand wordt er muziek gemaakt. Met trommels en
slagwerk op muziek door een keyboard of via CD / MP3 wordt deze
avond een gezellige bijeenkomst. Het muziek maken dient vooral een
recreatief doel en gebeurt onder deskundige begeleiding.
Om 20.30 uur is iedereen toe aan wat te drinken en klinkt ‘de bar is
open’. Op De Klupavond wordt, in verband met eventuele medicatie,
geen alcohol geschonken.
Om 21.00 uur worden de tafels en stoelen aan de kant geschoven en is
het tijd voor de disco. De muziek wordt harder, de discjockey draait op
volle toeren en bijna iedereen danst en loopt mee in de polonaise.
Dit lijkt het hoogtepunt van de avond. Muziek maakt blij en de sfeer is
dan ook opperbest.
Helaas is het om 21.30 uur weer tijd om naar huis te gaan. De taxibusjes
staan klaar en de leiding begeleidt de leden naar de goede busjes.
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Er is een goede samenwerking met de beheerder en het personeel van
De Brink.
Naast de gewone Klupavonden zijn er in 2020 nog een aantal bijzondere
activiteiten georganiseerd.
De Integrade
op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar, 4 januari 2020, werd alweer
voor de 35e keer de Integrade gehouden. Een sport- en speldag waaraan
niet alleen Klupleden maar ook leden van tien Huissense verenigingen
deelnemen. Daarnaast spelen elk jaar een twintigtal leden van De Klup
Arnhem mee.

De Integrade wordt door De Klup Over-Betuwe georganiseerd om te laten
zien, dat mensen met een verstandelijke beperking prima kunnen sporten
met valide sporters en dat beide partijen hieraan plezier beleven. Bij de
Integrade is het meedoen dan ook belangrijker dan het winnen. Naast
sport en spel waren er ook de Scoutingband en De Bevelanders voor de
muzikale omlijsting, waarvan volop genoten is ook spelen meerdere
Huissense (sport) verenigingen een belangrijke rol bij de Integrade, de
jaarlijkse sport- en spel dag van De Klup. Zij leveren enthousiaste mensen
om samen met Klupleden teams te vormen. De Klupleden worden de
gehele dag door deze mensen begeleid.

Carnaval

De Klup kent zijn eigen carnaval met prins Ed van het Staolen Ros,
prinses Steffi, Raad van Elf en dansgarde. Hun regeerperiode is voor
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drie jaar. Zij bezochten op uitnodiging een van de zittingen van De
Kraonige Zwaone en de gezamenlijke Huissense Carnavalsgezelschappen: de carnavalsmiddag ‘Boel op Stelten’. Op deze zitting
hebben ook leden van De Klup Over-Betuwe deelgenomen en diverse
optredens verzorgd.
De stadsprins van Huissen, Lucas op d’n Bok en zijn gevolg, de Slubkes
en Blaoskapel De Bevelanders hebben op 14 februari De Klup met een
tegenbezoek vereerd en samen een gezellige carnavalsavond gevierd.
Het Klupcarnaval heeft op deze manier een eigen plaats binnen het
Huissense Carnaval, waarbij nauw wordt samengewerkt met de
Huissense Carnavalsvereniging De Kraonige Zwaone en de
samenwerkende Huissense Carnavalsverenigingen.
En toen……….kwamen we in maart in een lockdown vanwege het
coronavirus en konden alle activiteiten zoals de Klupavonden, de
carnavalsoptocht, de paas- en oktober bingo, playbackwedstrijd,
afsluiting van het seizoen, de boekenmarkt, sinterklaas,
kerstviering en kerstmarkt allemaal niet meer doorgaan.

De Klup heeft een eigen website: www.dekluphuissen.nl. De website
geeft informatie over De Klup en haar activiteiten en bevat onder meer
een fotoboek, waarin foto’s staan van belangrijke (recente) Klup
gebeurtenissen. Daarnaast staan hierop ook You-Tube filmpjes.
Het bestuur
Het bestuur van De Klup Over-Betuwe heeft in 2020 bestaan uit de
voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden.
Op 31 december 2020 ziet het bestuur er als volgt uit:
Mevr. C.D.J van Cuijk, voorzitter.
Mevr. M.H.W. van Engen secretaris.
Dhr. G.J.A. Rikken, penningmeester.
Dhr. J.F.G. Bouwmeister, algemeen bestuurslid
Dhr. A.J.H. van Geelen, algemeen bestuurslid.
Dhr. R.E.A.M. de Swart, algemeen bestuurslid.

Secretariaat:
dekluphuissen@gmail.com
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