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Inleiding
Hiephiep hoera, weer een
nieuwe klupkrant. Al zouden we elke week een krant
meegeven, ook dan was het
enthousiasme even groot!
Wanneer Jenny de kranten
halverwege de middag uitdeelt, staakt het sjoelen, het
schilderen en andere activiteiten, want iedereen is benieuwd naar de inhoud; sta
ik deze keer op de foto, staat
mijn naam erin? Welk grappig verhaal schrijft Arend en
wat hebben ze gekokkereld
bij de kook-eetklup?
Dit is alweer de laatste klupkrant van 2017! De winterinhoud
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tijd vangt aan en als leiding
hebben we nagedacht over
de feesten die in december
gevierd gaan worden. Het
Sinterklaasfeest is vaste prik
en opnieuw heeft de Sint
toegezegd op 2 december bij
ons te komen. Elk jaar ben
ik toch een beetje bang dat
hij zegt: “Christien het is nu
welletjes, weet je hoe oud
ik ben? Nee Sinterklaas, dat
weet ik echt niet, U ziet er
nog altijd zo jong uit met uw
grijze pruik op”, antwoord ik
hem! “ Luister goed Christien” zegt de Sint, “de pieten
die ik elk jaar meeneem houden me lenig en jong, dus ik
kom”! Wat was ik blij dat hij
zo reageerde, want dat betekent dat die goeie oude jonge
Sint ons weer komt verrassen,
een pak(je) van mijn hart!!
De kerstviering is op zaterdag 16 december. Let op; er
is dan geen zwemmen! Zorg
dat je niet hoeft te werken
en geen griep onder de leden
ǡƤ
iedereen aanwezig is. Daarna zien we elkaar pas weer
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Alida Davelaar

11

Herman Franken

25

Trijnie Kwant

op zaterdag 6 januari.
Maar zover is het nog
lang niet!!
Ik laat de afgelopen
maanden met wat wistjedatjes de revue passeren.
Wist je;
•
Dat het pijpenstelen regende met het
Klupuitje, maar dat
deerde ons niet, omdat
we lekker binnen zaten
bij Eetcafé de Roek op
het terrein van de Hartenberg
•
Dat we uiteraard
ƥgen met appeltaart
•
Dat we die middag
afscheid namen van Diana en er wel een traanvervolg pagina 2
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Adressen
Voorzitter:
Gerard Jolink
vervoer coördinator:
Simone Berens
06-34382173
Secretaresse:
Geke Tijssen
Penningmeester:
Arie van de Vliet
Contributie/ administratie:
‘Stichting De Klup’
banknr.
NL46ABNA047 77 77 791

tje werd gelaten
•
Dat Dick mooie foto’s
van die middag heeft gemaakt
•
Dat Julia Thijsen elke
week meedoet met De Klup
•
Dat Margriet en Henk
Zoonen vijftig jaar getrouwd
waren en Margriet op soesjes
trakteerde
•
Dat Alinda Davelaar een
gebroken arm heeft (gehad)
en daarom niet mee kon
zwemmen
•
Dat Ronald ook geopereerd is en gelukkig geen pijn
heeft
•
Dat José voor de veiligheid baantjes zwemt met een
band om en daar reuze blij
mee is, want het zwemt makkelijker
•
Dat Harry weer op een
zaterdag aanwezig kon zijn
•
Dat Johan Dijkhuizen
weer lid is geworden en er
elke zaterdag is
•
Dat Johan van de Pol
elke week zeker 15 baantjes
zwemt, daarna sjoelt en
als klap op de vuurpijl om
drie uur een tijdschrift met
vrachtwagens mag bekijken

•
Dat Jamie een operatie
heeft ondergaan en nu weer
opknapt
•
Dat Wendy Reniers weer
lid is geworden
•
Dat het waterpolo een
dolle boel is en dat er soms
wat hard gegooid wordt
•
Dat er ook met de badmeesters gestoeid wordt, net
zo lang tot ze in het water
belanden

Coördinator:
Christien van Weelden
Barnseweg 34
3773 BC Barneveld
0342-400248 | 06-28468212
christien@vweelden.nl
‘Ons Kluphuis’:
Basisschool de Bron
Dr. Kuyperlaan 10
3771 CS Barneveld
06-43406765
Zwembad:
‘Veluwehal’
Nieuwe markt 6
3771 AZ Barneveld
0342-413046

•
William Odink AH plaatCreatieve soos:
jes spaart van Freek en blij is
Jenny van der Haar
als je meespaart
•
Dat William de dubbele
plaatjes weggeeft

Zwemmen:
Jessica de Kruif

Klupkrant:
Dick van de Bunt
d-ck@kpnmail.nl

•
Dat we Willy al even missen op De Klup, omdat ze een www.vrijetijdsportaal.nl
pijnlijke schouder heeft
fent
•
Dat stagiaire Vera het zo •
Dat de kook-eetleuk vindt op de Klup, dat ze
klup altijd lekker geblijft als vrijwilliger
rechten kookt en dat
•
Dat Simone Beerens al
helemaal meedraait als vervoer coördinator en dat iedereen op tijd aankomt

alles opgaat

•
Jantine met haar gezinnetje op 14 oktober op bezoek
kwam

•
Dat alle vrijwilligers en bestuur jullie
gezellige feestdagen
toewensen en elkaar op
6 januari hopen zien op
de nieuwjaarsmiddag

•
Nan Mooy ook regelmatig even aanwipt en altijd
hartelijk verwelkomd wordt

•
Dat jullie veel lees
en kijkplezier hebben
met deze klupkrant!!

•

Dick nieuwe liedjes oe-
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Brief van Diana
Lieve allemaal,
Zaterdag 16 september,
Klupuitje. Stiekem was
ik toch wel zenuwachtig omdat afscheid nemen
doe je niet iedere week.
Maar wat was het gezellig en wat was ik verrast dat jullie voor mij
een lied gingen zingen.
Ik krijg nu ik de stukje schrijf weer een brok
in mijn keel en voel ik
de tranen opkomen. Wat
het meeste indruk op mij
gemaakt heeft was het
trommelen terwijl ik in
het midden stond. Dat
raakte mij tot diep in
mijn hart. Het maken van
de foto’s in het opblaas
badje was helemaal het
einde. 30 september heb
ik voor het laatst gezwommen en ook dat was
heel bijzonder. Voor het
laatst baantjes zwemmen
met Johan van de Pol,

De Laatste keer soos. Ik
was met de auto die ik
aan de overkant bij de
makelaar had geparkeerd.
Tijdens mijn korte wandeling ben ik langs een
auto gelopen waar niemand in zat maar dat was
mij niet opgevallen.
Bij het weg rijden ging
ik netjes achter deze
auto staan, waar niemand in zat, en wachtte tot deze zou wegrijden. Het is maar goed
dat Ron en zijn dochter
langs liepen anders had
ik daar nu nog gestaan.
Niet echt een slimme actie van mij maar ik was
er met mijn hoofd niet
helemaal bij. Na de geEUXLNHOLMNHNRI¿HHQGH
bammetjes die sommige
bij zich hadden heb ik
mijn traktatie uitgedeeld. Ik had voor iedereen een sleutelhanger
gehaakt als aandenken en
omdat niet iedereen er
was heb ik de doos ge-

laten zodat iedereen de kans krijgt
er één uit te kiezen. Ik heb als
aandenken een mooi
schilderij uitgekozen, die ook bij
mijn man en kinderen in de smaak is
gevallen.
hij krijgt een
mooi plekje bij
ons thuis.
Ik ga de Klup zeker missen. Al
vanaf mijn 14e
jaar ben ik betrokken bij de
Klup, met tussen
posen, en zoals
Christien in het
vorige klupkrant
al schreef ken ik
sommige al van
kleins af aan, Rob
Kap en Erik. Maar
de laatste 15 jaar
had ik de algemene leiding in
het zwembad. Eerst
alleen later met
Jessica, Jan en
Ron zodat we ook
af en toe op zaterdag vrij konden
zijn. Ik heb het
met veel liefde
gedaan, ik ga jullie allemaal missen, ook de leuke
uitjes en activiteiten. Ik ga mij
nu concentreren
op mijn opleiding
en wie weet kom
ik nog eens op de
NRI¿H
Lieve knuffels en
groeten,
Diana
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Arend schrijft
Hallo allemaal
Wat gaat de tijd toch snel.
Terwijl ik nog nageniet van
jullie geweldige jambe-optreden op 16 september jl.
in de Hartenberg, raast nu
buiten een herfststorm voorbij. Meedogenloos worden
de stelen van de laatste
bloeiende chrysanten tegen
de grond gesmeten. Het is
koud en regenachtig buiten
. Maar ik trek me er niets van
aan en elke dinsdagmorgen
ga ik vrolijk gestemd op pad
om samen met andere wandelaars te wandelen op onze
mooie Veluwe. En tijdens die
wandelingen zingen we uit
volle borst. “De paden op,
GHODQHQLQYRRUXLWPHWÁLQNH
pas,” en af en toe het wat

meer populaire lied van het
beroemde potje vet, dat op
de tafel is gezet. En daar tussen door hebben we iedere
wandeling duchtig geoefend
op ons volkslied, het Wilhelmus. Want … en nou komt
het, ik heb het uit betrouwbare bron vernomen, binnenkort
gaat er door wijkagenten,
boa’s en andere gemeentelijk
gezagsdragers gecontroleerd
worden op onze kennis van
de tekst van ons volkslied. Hoe
ik dat weet, vragen jullie je af.
Ja dat is mijn geheim, maar
via een lek in het gemeentelijk
databestand weet ik wat er
binnenkort gaat gebeuren.
Let goed op!
Elke barnevelder, jonger dan
18 jaar en ouder dan 65 jaar
moet het eerste couplet van
ons volkslied uit het blote
hoofd kunnen zingen. Van alle
barnevelders tussen 18 en 65
jaar wordt geëist, dat zij twee
coupletten zonder haperingen kunnen zingen, te weten
het eerste couplet en een
tweede couplet naar eigen
keuze. Voor barnevelders die
niet kunnen zingen en of vals
zingen geldt een vrijstelling.
Om die vrijstelling goed te
kunnen controleren worden
deze barnevelders verplicht
een pasfoto te laten maken
met beide lippen strak gesloten. Dat vergemakkelijkt de
controle door de eerder genoemde gezagsdragers.

goed hoorbaar twee
FRXSOHWWHQNDQÁXLWHQ
een algehele vrijstelling wordt voorbereid.
Let wel , die algehele
vrijstelling geldt niet
voor alleenstaanden
en andere vormen
van samenlevende
met een papagaai.
De centrale bond van
papagaaienhouders
heeft deze belangwekkende wijziging
binnen weten te
slepen door de toezegging te doen dat
YRRUWDDQHHQÁXLWYHUbod zal gelden voor
deze dieren na 8 uur ‘s
avonds.
Tenslotte wordt iedere
barnevelder verplicht
een stemvork bij zich
te dragen. Het apparaat mag niet langer
dan 10 cm zijn en de
vorktanden moeten
afgestompt zijn. Door
de gemeente wordt
zorg gedragen voor
een jaarlijkse keuring
van de vorken op de
Koeweide. Nadere
mededelingen volgen
nog.

P.S.
Ik heb inmiddels aan
Dick gevraagd om
tijdens de zangmiddagen naast het gebruikelijke repertoire
Barnevelders met een tijdelijke ook de tekst van het
verkoudheid kunnen met een Wilhelmus te oefenen.
doktersverklaring eenmalig
Doe er jullie voordeel
een vrijstelling verkrijgen voor mee.
maximaal drie maanden. Ten- Tot de volgende keer .
slotte lees ik in de gemeentelijk plannen, dat voor gezinDoei
nen met een papagaai, die
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vrijwilligers van de klup?
Ik ben nog niet zo lang
op de club en ken iedereen nog niet goed,
om te weten wat ze leuk
vinden om nog een keer
te ondernemen.Wat me
wel leuk lijkt om in een
museum een audiorondleiding in te spreken met
de deelnemers.

Ineke is vrijwilliger bij de klup.
We vragen haar het een en ander….
*Hoe ben je er toe gekomen om
vrijwilliger bij de klup te worden?
Christien heeft me gevraagd om
vrijwilliger te worden, wat me
meteen leuk leek.
*Wat vind jij de leukste activiteiten op de klup?
De leukste activiteit vind ik dus
het creatievegedeelte, dat is echt
mijn ding,en dan ondertussen
lekker kletsen.
*Word je wel eens geplaagd en
door wie?
Tuurlijk word ik weleens geplaagd, net zo als ieder ander, zoals mijn naam, mijn meisjesnaam
is n.l. van Kerssen, daardoor heb
ik vanaf mijn lagere schooltijd allerlei namen gehad, b.v. kersenpit
of pit, maar ik kan er goed tegen,
beetje zelfspot is altijd handig.
*Kun je daar tegen en plaag je wel
eens terug?
En terug plagen ben ik ook erg
goed in !

*Heb je in het de afgelopen periode iets beleefd wat je nog wil
vertellen in deze klupkrant?
Afgelopen maanden ben ik door
problemen op mijn werk en met
mijn gezondheid, (op het moment
ben ik weer redelijk gezond) in
de ziektewet gekomen. Dit gaat
allemaal weer goed komen !!
*Wat zou je nog eens willen ondernemen met deelnemers en/of

*Als er op de eet-kookklup voor jou gekookt
zou worden, wat kies je
dan?
Je kan altijd rode bietjes
voor me koken.
*Hoe lang denk je nog bij
ons te blijven????
Misschien niet zoals nu
elke week, maar ik hoop
nog heel lang te blijven.
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we hem uit volle borst toegezongen.
Wij zijn dit seizoen begonnen
met een gourmet vandaar
dat er geen menukaart
is, want dit kun je invullen zoals
je zelf wilt. Wij hadden gekozen voor een kipYOHXJHOÀOHWODSMHJHPDULneerd, tartaartje of biefburger.
Aangevuld met aardappelschijfjes, champignons, stokbrood, saté saus en diverse
dipsauzen.
Nadat alles was klaargezet
hebben wij heerlijk zitten kokkerellen en lieten wij
het ons goed smaken. Sommige waren erg moe want zij
hadden een feestelijke
Beste Lezer,
dag achter de rug op het
dagcentrum “De Rozelaar
Een mooie start van het kookvanwege de herindeling van
club seizoen iedereen was
de activiteiten en groepen
van de partij.
aldaar.
Leuk om te horen dat na
Tot de volgende keer,
een vakantie periode van 2
maanden alle deelnemers
Denise, Leon, Marrigje, Maride kook en eet club hadden
nus en Wendy.
gemist. Afgelopen woensdag
was Nico jarig geweest
en na de felicitaties hebben

Kookeetklup
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Sjoelen
Jacco is altijd heel uitdagend,
Ingeborg wacht rustig haar
Alle deelnemers deden hun beurt af en Eghi heeft daar
wat meer moeite mee.
uiterste best om een zo’n
hoog mogelijke score te ha- Ƥ 
deze middag er ook bij was.
len.
Vera de stagiair van de Meer- Zo hadden wij weer een leuke
sjoel middag.
waarde was er ook weer bij
om te begeleiden en zo te
Groet Marrigje en Vera
zien had zij net zoveel plezier als de deelnemers.
Beste sjoelers,
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Jullie worden om half twee in De Bron verwacht.

agenda november
4 zwemmen en
creatieve soos
11 zwemmen en
creatieve soos
18 zwemmen en
creatieve soos evt.
naar inkomst Sint
Nicolaas
24 kook-eetklup
25 zwemmen en
creatieve soos
agenda december
2 zwemmen en
creatieve soos
met Sint en Piet
9 zwemmen en
creatieve soos
16 geen zwemmen
kerstfeest van
13:30 tot15:30 uur
23 kerstvakantie
30 kerstvakantie
agenda januari
7

zwemmen en
creatieve soos
klupkrant uit

