
  

 

 

Maart 2022 

 

De Klup is een vrijetijdsorganisatie voor mensen met een verstandelijke 

beperking en voor mensen uit de wijken in het algemeen. Veel van onze 

activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers, met de 

aandacht van een beroepskracht.  
    

 
 

  

Wij bouwen aan een nieuwe toekomst 

 

De aannemer is inmiddels begonnen met de verbouwing van De Kluphoeve. 

De verbouwing verloopt gelukkig goed en volgens planning. Het is misschien nu 

nog niet in te beelden maar het eindresultaat gaat echt heel mooi worden. Zo krijgen 

we weer een fijne en een vertrouwde plek voor jong en oud en voor 'Onbeperkt 

Genieten'. Onze boerderij uit 1878 (bouwjaar) blijkt een goed fundament te hebben. 

Er zijn vooralsnog geen grote tegenvallers naar boven gekomen en eerlijk gezegd 



 

verwacht ik die ook niet meer. Nou ja, op de riolering na, daarvan blijkt het afschot 

de verkeerde kant op te liggen… ! 

 

Nu de Coronamaatregelen zijn opgeheven kunnen we elkaar weer ontmoeten en worden 

activiteiten weer nieuw leven ingeblazen. Veranderingen bij De Klup, Corona maar ook 

persoonlijke keuzes hebben ervoor gezorgd dat een aantal vrijwilligers afscheid hebben 

genomen. Graag wil ik deze vrijwilligers, vanaf deze plek nogmaals bedanken voor hun 

inzet en bijdrage aan het medemogelijk maken van het 'Onbeperkt Genieten' van de 

deelnemers. Maar ondanks het vertrek van vrijwilligers geldt gelukkig ook hier dat er een 

goed fundament staat. We prijzen ons gelukkig met het vrijwilligersteam, hebben alle 

vertrouwen in de toekomst en kijken uit naar een bruisende en gezellige tijd in de 

vernieuwde Kluphoeve. Ik kan niet wachten maar we zullen toch nog even geduld moeten 

hebben. Een ruwe inschatting is dat in de tweede helft van half april de NSO haar intrek 

zal nemen op de Speelzolder en we vanaf eind mei ook de benedenverdieping kunnen 

betrekken. Dat betekent - maar met een slag om de arm! - dat vanaf eind mei het 

SamSam eetcafé in De Kluphoeve gehouden wordt. 

 

PS. We zijn op zoek naar diverse soorten en maten vrijwilligers. Misschien ken jij wel 

iemand die van koken houdt, handig of creatief of sportief is? Je helpt ons enorm als je die 

mensen tipt en op het spoor zet van De Klup. Alvast dank daarvoor. 

 

Veel lees- en kijkplezier.  

  

Met vriendelijke groet,  

 

Jolanda de Ruiter 

Directeur 

 



  

 
 

 

Spelen in de tent 

   

Momenteel moet de begeleiding van de NSO creatief zijn met de beperkingen die zo`n 

verbouwing met zich meeneemt. 

Voor de komende weken staat er een tent buiten waarin met minder weer ook buiten 

gespeeld kan worden. 

We hopen natuurlijk dat alles zo voorspoedig blijft verlopen, en kijken uit naar het in 

gebruik nemen van onze Speelzolder. 

  

  

  

 



 

 

 
 

 

 

Agenda De Klup / SamSam activiteiten 

 

Vrijdag 18 maart 2022 

Verjaardag van De Klup (51 jaar). 



 

Een extra groot feest na de verbouwing!!! 

 

Maandag 18 april 2022  

Paasbrunch met activiteit van 12:00 tot 16:00 uur bij SamSam* (€ 10,00). 

Aanmelden via (0182) 524 634 (overdag) of anjodenood@deklupgouda.nl 

 

Zondag 15 mei 2022  

Goudse Hofstedendagen bij De Kluphoeve.  

De tuin en de bar is open van 11:00 tot 17:00 uur. En alles vergezeld met 

een gezellige moppie muziek. Iedereen is van harte welkom. 

 

Maandag 6 juni 2022  

Wandeltocht SamSam op tweede Pinksterdag  van 12:00 tot  16:00 uur 

(bij voldoende deelnemers!) 

Neem je eigen boterham en drinken mee, kosten deelname € 2,50. 

Aanmelden via (0182) 524 634 (overdag) of anjodenood@deklupgouda.nl 

 

Zaterdag 11 juni 2022 

Sportevenement Onbeperkt Sporten in samenwerking met 

SPORT•GOUDA. Zet de datum alvast vast in je agenda. 

Informatie over het aanmelden volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

De NSO en Dagbesteding is gesloten op:  

 Maandag 18 april 

 Woensdag 27 april 

 Donderdag 5 mei 

 Donderdag 26 mei 

 Vrijdag 27 mei  

 Maandag 6 juni  
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De Klup-activiteiten 

  

Helaas hebben wij het "GrootCarnaval" feest op voorhand moeten annuleren vanwege de 

onzekerheid over de corona versoepelingen. We gaan ervan uit dat we volgend jaar weer 

los kunnen gaan met z'n allen, laat je outfit dus nog maar even in de kast hangen! 

 

In verband met De Klup verbouwing kunnen er helaas nog geen klup-activiteiten opgestart 

worden. 

 

De Klup-activiteiten  

  

 Bowlen start vanaf dinsdag 8 maart van 18:30 uur tot 19:30 bij Bowlingcentrum 

Gouda. 

  

 SportInstuif iedere maandag  van 19.00 uur tot 20.00 uur bij Dick van Dijkhal. 

Nieuwe deelnemers zijn welkom! 

  

 Fitness Dance iedere maandag van 17:45 uur tot 19:15 uur Den Edel Fun to be 

Fit. Nieuwe deelnemers zijn welkom! 

  

 Wandelgroep start De Kluphoeve zondag 13:30 -16:00 uur (data: 6 maart, 3 april, 1 

mei en 3 juli 2022) 

 

SamSam Eetcafe's  - als vanouds weer 4 avonden in de week open 

 Op maandag, dinsdag en donderdag Eetcafe voor SamSammers en de Wijk. 

  

 Op dinsdag en donderdag ook met aansluitende activiteiten. 

  

 Op Woensdag is er Eetcafe en activiteit speciaal voor de jongeren. 

 

Op SamSam / De Klup is een flyer met activiteiten en het menu van de eetcafé's 

beschikbaar . 

 

Wijkeethuizen de Walvis en Nelson Mandela Centrum zijn ook weer open. 

  

 

 
 



 

Goudse iconen deel 2 

 

Het kunstwerk ‘de Kaasboerin’ van Ineke van Dijk uit het centrum van Gouda krijgt 

vijftig betonnen zusjes - gemaakt op ware grootte. Uiteenlopende groepen 

Gouwenaars, met verschillende achtergronden, beschilderen de beelden en bouwen 

zo samen aan een inclusieve stad waar we trots op zijn! 

  

Ook De Klup is bezig één van de zusjes ‘aan te kleden’. Alvast een voorproefje, het 

uiteindelijke resultaat blijft nog even een verassing! 

 

De kaasboerin van De Klup is beschilderd door zes vrijwilligers. De verscheidenheid bij de 

organisatie wordt gesymboliseerd door alle regendruppels die, verwarmd door de zon (het 

oude logo van De Klup), een prachtige regenboog vormen. De verschillende groepen 

binnen De Klup leveren een aandeel in de vorm van tekeningen, gebreide en geknutselde 

werkjes, die in de zakken van een transparante regencape gestopt worden en om het 

beeld wordt gehangen. Voorbijgangers kunnen straks deze werkjes eruit halen en 

meenemen. 

  

Alle kaasboerinnen zijn te bewonderen bij de opening van Gouda 750 jaar stad, van 12 tot 

14 april 2022.De Klup Kaasboerin komt na 14 april tot september bij De Klup te staan. 

De Kaasboerin van De Klup  kan "geadopteerd" worden voor een bedrag van € 5.000,-- . 

Hoe leuk zou het zijn indien wij hiervoor een sponsor of sponsors kunnen vinden zodat De 

Klup Kaasboerin voor altijd bij ons in de tuin kan blijven staan!  

 

Voor meer informatie: https://www.cultuurhuisgarenspinnerij.nl/goudse_iconen 
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Onze Klup-vakanties... 

Het stokje is overgedragen aan Stichting Het Buitenhof 

  

Komend jaar organiseert Buitenhof Reizen vijf vakanties speciaal voor Klup-deelnemers en 

Klup-vrijwilligers. Dit is een overgangsjaar en daarna blijft Het Buitenhof vakanties 

organiseren, waar eenieder aan deel kan nemen. 

 

Onze gezamenlijke brochure heb je eind januari al mogen ontvangen, dus geef je 

snel op en ga straks lekker op reis! Samen 'Onbeperkt Genieten'! 

 



 

Klup-vrijwilligers zijn ook van harte welkom bij Het Buitenhof! 

Op 30 maart a.s. organiseert Het Buitenhof een informatiebijeenkomst dus meld je aan via 

info@buitenhof.nl voor een kennismaking.  

 

Wil je als vrijwilliger mee op reis met De Klup deelnemers?  

Er is nog plek voor de 5-daagse reis Disneyland Parijs met vertrekdatum 9 mei 2022.  

en voor de de 8-daagse reis Hoog Vaals, met vertrekdatum 30 september 2022. 

 

https://www.buitenhof.nl/  

  

 

 

 

 
 

   

 

Afscheid  

 

Na de wandeling van vorig jaar hebben deelnemers, vrijwilligers en collega`s gelegenheid 

gekregen om afscheid te nemen van Sjakkelien. 

Sjakkelien heeft ons laten weten dat ze enorm genoten heeft van alle aandacht, de 

cadeautjes, het fotoboek en de kaartjes. 

 

Ook Jan De Wit van SamSam en Ineke Timmers van SportInstuif hebben na lange staat 

van dienst als vrijwilliger afscheid genomen. 
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Kijk eens hoe leuk dat was...  

Wie zoet is krijgt alsnog wat lekkers! Verlaat Sinterklaasfeest bij SamSam  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Kijk eens hoe leuk dat was...  

Fanatiek Sjoelen! tijdens sjoelcompetitie bij SamSam  

 

  



  

  

 

Kijk eens hoe leuk dat was...  

Heerlijk genieten in het zonnetje... heerlijk lentegevoel  

 



 

 

 

 

Kijk eens hoe leuk dat was...  

Let's play game!   

 

 

 

 

Kijk eens hoe leuk dat was...  

Ontmoeting, gezelligheid en creativiteit   

 



 

 

 
 

Klik hier om meer leuke foto's van ons te zien op Facebook  

 

 
 

  

Workshops via VIP gemeente gouda 
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Workshop 'Lastige gesprekken kun je leren'. 
 

 

 

Iedereen kan wel wat hulp gebruiken om 

die ene collega / vrijwilliger te vertellen 

dat zijn/haar luide telefoongesprekken 

met zijn/haar kinderen storend zijn, of 

om tegen je coördinator te zeggen dat je 

eigenlijk liever niet extra ingezet wordt 

als vrijwilliger. Of….. (vul maar in). 

 

In deze training leer je de basis van 

effectieve gesprekstechnieken, met een focus op de lastige gesprekken. We 

ontdekken waarom bepaalde gesprekken voor de één lastig zijn maar voor de 

ander niet en omgekeerd. 

Je leert hoe je dat lastige gesprek kan aangaan en er met een voldaan gevoel 

en een intacte relatie uitkomen. 

 

Trainer 
Carin van der Hor is trainer en adviseur op het gebied van vaardigheden en 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wanneer en waar! 
Datum: donderdag 31 maart 2022 

Tijd : 19:15 tot 21:45 uur 

 

Aanmelden 
Je kan je tot en met  22 maart 2022 aanmelden via vip@gouda.nl ter attentie 

van Ingrid Vink. 

Vermeldt het volgende: 

 Je naam 

 Je functie 

 De naam van jouw organisatie 

 Je e-mailadres en telefoonnummer 

De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er kunnen 

maximaal 12 personen deelnemen en 2 per organisatie 
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Workshop 'Omgaan met verbale agressie'.  

  

  

 

Het lijkt wel of verbale agressie steeds vaker 

voorkomt en vaak schrikken we erg als 

het gebeurt en verwijten we onszelf later dat we 

niet op de juiste manier gereageerd hebben. 

Maar wat is verbale agressie eigenlijk, hoe 

ontstaat het en vooral: hoe roep je het op 

tijd een halt toe? 

Tijdens deze workshop leer je de-escalerend op 

te treden en je eigen grenzen te stellen. 

 

Trainer 
Carin van der Hor is trainer en adviseur op het gebied van vaardigheden en 

persoonlijke ontwikkeling. 

 

Wanneer 
Datum: dinsdag 17 mei 2022 

Tijd : 19:15 tot 21:45 uur 

  

Aanmelden 
Je kan je tot en met 17 april 2022 aanmelden via vip@gouda.nl ter attentie van 

Ingrid Vink . 

Vermeldt het volgende:  

 Je naam 

 Je functie 

 De naam van jouw organisatie 

 Je e-mailadres en telefoonnummer 

De aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Er kunnen 

maximaal 12 personen deelnemen en 2 per organisatie. 

  

 

  
 

 

  

 

 
 

Vrijwilligers-vacatures 

 

Wij zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij:   

 De Wandelgroep  

 De SportInstuif 

 De Zwemklup 

 De Donderdagavondklup 
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 Jongeren-activiteiten 

 Vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 

 Tuinwerkzaamheden en klusjes op De Kluphoeve 

 Koken bij de Wijkeethuizen SamSam en Nelson Mandela Centrum 

 Het aanvragen van subsidies  

Lijkt het je leuk om ons te komen helpen met één van bovenstaande activiteiten, 

meld je dan aan via info@deklupgouda.nl en wij nemen contact met je op om te 

kijken welke mogelijkheden er voor jou en voor ons zijn.    

 

 
 

 

Onbeperkt genieten, we ontmoeten je graag! 

 

 
 

   

 

 
 

 
  

 

  

 

 

  

 

    

 
 

  

 

Copyright © 2022 De Klup, Alle rechten voorbehouden.  

 

Ons adres:  

De Klup 

Bloemendaalseweg 68  

2804 AB, Gouda 

Nederland 

(0182) 527 566 
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