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NL-doet en verbouwing
Op zaterdag 11 maart 2017 heeft GVO de Klup mee gedaan aan NL-doet van het Oranje
Fonds. Er stonden verschillende klussen op het programma; van het afbreken van het oude
podium tot het flink opruimen van alle spullen van verschillende activiteiten.
Er zijn 2 containers van 9m3 weg gegaan! Met een club van ongeveer 15 vrijwilligers hebben
wij flink de handen uit de mouwen gestoken en hebben wij een mooie start gemaakt voor de
verbouwing waar GVO de Klup momenteel midden in zit. De verbouwing zal ongeveer in mei
klaar zijn. Verschillende lokalen worden opgeknapt zodat het gebouw weer een frisse en
moderne uitstraling krijgt.

NL-doet wordt mede mogelijk gemaakt door het oranje fonds:
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Het pennetje
Hallo!, Mijn naam is Emily Yilmaz en ik ben een hbo-pedagoog. Ik werk
voor Dichterbij en Pluryn. Ik ben de afgelopen paar jaar vrijwilliger
geweest voor de Speelweek van het GVO. Ik zie de Speelweek als een
extra leuke week voor de kinderen met een verstandelijke beperking om
even helemaal te kunnen ontspannen en lekker plezier te hebben. De
organisatie zorgt er voor dat er ook alles aan gedaan wordt om de
kinderen een leuke week te bezorgen! Er wordt van alles gedaan, van
een uitje naar Tivoli en zwemmen tot aan een vossenjacht. Dit allemaal
maakt mij blij dat er iets extra's wordt gedaan. Ik raad daarom iedereen
aan om vrijwilliger te worden/zijn, al is het maar voor 1 keer of
natuurlijk meerdere keren
Swinkels. Emily Yilmaz

. Ik geef het pennetje door aan Astrid

In de spotlight (Carnaval)
Dit jaar heeft GVO de Klup samen met Carnavalsvereniging Kiek ze Kieke uit Nijmegen Carnaval
georganiseerd op GVO de Klup. Wat was dat een feest! Ruim 100 mensen waren op vrijdag
17 februari aanwezig. Deelnemers, begeleiders, vrijwilligers en artiesten. Iedereen heeft zichtbaar
genoten van deze avond! Er was een dweilorkest aanwezig, maar ook waren er verschillende
optredens; van dansmariekes tot Mike Meere! GVO de Klup en Kiek ze Kieke wilt iedereen bedanken
voor deze gezellige avond. Hopelijk volgend jaar weer!
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Goede doelenweek IJzersterk!
Een paar weken geleden kwam Dennis
Schröder oud ijzer bij ons ophalen.
Hij vroeg zich af wat voor een gebouw dit
eigenlijk was. Toen wij vertelden dat wij
een vrijwilligersorganisatie voor mensen
met een verstandelijke beperking zijn gaf
hij aan al een tijdje een goed doel te
zoeken. Zijn idee was namelijk in de
eerste week van mei zoveel mogelijk oud
ijzer op te halen in Nijmegen e.o. en de
opbrengst hiervan te schenken aan een
goed doel. Het leek Dennis een leuk idee
om ons als goed doel te bestempelen.
Daar hebben wij natuurlijk geen nee op
gezegd! Dus mocht u nog oud ijzer
hebben en wilt u daar van af? Laat dan in
de eerste week van mei uw oud ijzer
ophalen door IJzersterk!

Jubilarissen en 40 jarig bestaan GVO de Klup
Afgelopen januari zijn een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de vrijwilligersborrel.
Wegens omstandigheden zijn niet alle gegevens in de database correct en weten wij niet van
iedereen wanneer men binnen gekomen is als vrijwilliger. Jubilea worden gevierd om de 5 jaar
( 5, 10, 15, 20, 25…..) Mochten wij jou gemist hebben als jubilaris, neem dan contact op met ons.
Volgend jaar vier GVO de Klup haar 40 jarig jubileum. Dit willen wij natuurlijk met iedereen vieren!
Wij zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers voor een jubileumcommissie. Dit houdt in dat jij
meedenkt hoe wij invulling kunnen geven aan het 40 jarig bestaan van GVO de Klup. Er zullen een
aantal vergaderingen plaats vinden waarin wij vorm gaan geven aan het feest. Lijkt jou dit leuk? Laat
ons dit weten via info@gvodeklup.nl

Doelgroep verbreding
GVO de Klup focust zich op doelgroep verbreding. Wij proberen jongeren met een verstandelijke
beperking meer aan te spreken en ons activiteitenaanbod hierop aan te sluiten. Zo is er vorig jaar een
game groep opgestart, maar willen wij ook graag een kookgroep opstarten voor de leeftijdsgroep 1525 jaar. Daarnaast zijn wij aan het kijken of wij mensen met NAH kunnen gaan bedienen. Mocht u
ideeën hebben kunt u deze delen met ons!
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Vacatures
Wij zijn voor verschillende activiteiten op zoek naar vrijwilligers. In deze nieuwsbrief een korte
samenvatting. Op onze website uitgebreidere informatie onder het kopje organisatie.
Heeft u interesse of kent u iemand die graag vrijwilligerswerk wil doen? Laat het ons weten!
 Dinsdag of woensdag: bewegen op muziek 19.30-20.30 uur (nieuwe activiteit! Leuk om hier
zelf vorm aan te geven als vrijwilliger. Een dansachtergrond is geen vereiste, wel handig als je
creatief bent in het bedenken van een choreografie)
 Dinsdag: creatieve soos 19.30-21.30 uur (elke week) vanaf seizoen 2017-2018
 Woensdag: kookgroep voor jongeren met verstandelijke beperking (15 – 25 jr.)
 Vrijdag: de badmintonclub in Wijchen. Elke vrijdag 20.00-21.00 sportief het weekend in!
 Zaterdag: zwemmen in Dukenburg. 12.00-13.00 uur lekker zwemmen met de Spetters!
 SPEELWEEK: 21 augustus t/m 25 augustus is de Speelweek weer op GVO de Klup. Hiervoor
zoeken we enthousiaste mensen die deze week willen komen helpen.
 De Blauwe Vogels in Wijchen zijn ook op zoek zijn naar vrijwilligers! Voor meer

informatie ga je naar: www.blauwevogels.nl

Medehuurders GVO de Klup
GVO de Klup is momenteel in gesprek met een nieuwe partij die geïnteresseerd is in een van onze
lokalen. Zij willen een dagbesteding opstarten voor kinderen/jongeren (6-24) die thuis vastlopen.
Gesprekken zijn nog gaande.
Momentum verhuist per 1 mei van de spelotheek ruimte naar de yogaruimte (aan voorkant van het
gebouw) zij zullen van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur aanwezig zijn op GVO de Klup en
worden structurele huurder.

Wist je dat?
 Wij het leuk zouden vinden als u onze facebookpagina liked. Zo blijf je op de hoogte
van leuke activiteiten en ontwikkelingen van GVO de Klup!


GVO de Klup een gesloten vrijwilligersgroep heef t op facebook?
Zoek op facebook naar: Vrijwilligers van het GVO

Colofon
De GVO-nieuwsbrief is een uitgave van stichting Het GVO en verschijnt ca. 3/4 keer per jaar
Redactie: GVO-team, GVO-bestuur. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor vrijwilligers en deelnemers van GVO de
Klup, begeleiding van woonvormen, ouders/familie, samenwerkingspartners e.a.
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