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 Nieuwsbrief 

Nummer 3, september 2017 

 

Verbouwing 

11 maart is GVO de Klup, tijdens NL doet, gestart met de 
verbouwing. Nu een aantal maanden later zijn we echt 
bijna klaar! Er is veel gebeurd. Verschillende lokalen en de 
gang hebben een metamorfose gehad. Wij zijn erg blij 
met het resultaat! 
Als u nieuwsgierig bent naar het resultaat bent u welkom 
om eens te komen kijken! 

 
 

 

Het pennetje 
 
Hallo, mijn naam is Astrid Swinkels. Sinds een aantal jaar ben 
ik met veel plezier vrijwilliger bij GVO de klup. De allereerste 
activiteit waar ik meeging als vrijwilliger was Funpop, een 
superleuk festival in Horst. Ondertussen ben ik daar al 
meerdere malen geweest. Het is prachtig om de deelnemers 
te zien genieten van de Nederlandse artiesten die daar 
optreden; hen te zien stralen met de prachtige geschminkte 
creaties op hun gezicht of te zien hoe trots ze zijn op hun 
knutselwerk. Het is altijd een leuk dagje uit. Wat ik naast het 
plezier van de deelnemers zo leuk vind aan het begeleiden 
van uitjes is dat het altijd leuk is om te doen en dat je zelf kan 
aangeven hoe vaak en waarmee je mee wilt gaan. Dat maakt dat het makkelijk te combineren is met 
een fulltime baan. Naast de diverse uitjes zoals bowlen en gourmetten, mini-golf en 
schouwburgbezoeken, heb ik ook een aantal keer meegeholpen met de speelweek. Daar blijkt ook 
vaak dat niets onmogelijk is (voetballen in een rolstoel kan best) en dat het allerbelangrijkste is dat je 
plezier met elkaar hebt.  Ik geef het pennetje door aan Judith van Haaren. 

 



2 
 

Speelweek 2017 
 
Dit jaar is er weer een Speelweek op GVO de Klup geweest. Zo’n 35 vrijwilligers hebben zich ingezet 

om 60 kinderen met een verstandelijke beperking een geweldige week te bezorgen!  

Er zijn heel wat leuke activiteiten gedaan; knutselen, dansen, zingen, Tivoli, zwemmen, Schminken, 

springkussen, speurtocht. Noem maar op! De kinderen, vrijwilligers én de organisatie (GVO en MEE 

Gelderse Poort) hebben erg genoten! Tot volgend jaar! 
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Collecteren met GVO de Klup! 

Wij zijn hard op zoek naar mensen die met ons willen collecteren in de week van 25 september.  

Wij gaan als stichting collecteren voor fonds verstandelijk gehandicapten.  

 

Wilt u ons helpen?! 

 

Blauwe Speklap 
Het menu van de Blauwe Speklap is bekend en men kan weer tafeltjes reserveren.  
Op onze website is het menu te vinden: http://gvodeklup.nl/activiteiten/restaurant-de-blauwe-
speklap/ 
 

http://gvodeklup.nl/activiteiten/restaurant-de-blauwe-speklap/
http://gvodeklup.nl/activiteiten/restaurant-de-blauwe-speklap/


4 
 

Even voorstellen… 

 
Mijn naam is Priya van der Klei en onlangs ben ik gestart 

als administratief medewerker bij GVO de Klup.  Ik er erg 

veel zin in om Ilse te gaan ondersteunen met haar werk-

zaamheden.  Tijdens de speelweek heb ik al een leuke en 

goede indruk gekregen van de sfeer bij GVO de Klup. Erg 

leuk om mee te maken! De komende tijd hoop ik ook zelf 

een goede bijdrage te kunnen leveren.  In mijn dagelijks 

leven ben ik moeder van 2 kinderen, Savita 8 jaar en 

Noah bijna 7. Ik woon met hen in Oirschot, een mooi 

dorp, in de buurt van Eindhoven. In de weekenden ben ik 

vaak in Nijmegen en heb het ook hier erg naar mijn zin. 

Ik hoop hier over een tijdje zelfs te wonen. Mijn hobby’s 

zijn reizen. Vooral mijn geboorteland India blijft voor mij 

een bijzondere bestemming. Verder houd ik van uitgaan, 

zwemmen en volg ik graag cursussen op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling en coaching.  

 

 

Vacatures  
Wij zijn voor verschillende activiteiten op zoek naar vrijwilligers.  In deze nieuwsbrief opgesomd waar 
wij nog vrijwilligers voor nodig hebben. 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! Kookgroepen maandag en dinsdag op GVO de Klup, Sterrenkoor op woensdag (inval), Musical 
donderdag op GVO de Klup, Blauwe speklap chef-kok en inval vrijwilliger 1x id maand op donderdag, 
badminton Wijchen op vrijdag, zwemmen in Dukenburg op zaterdag. 
 

 

Expositie Marcella Renneberg 

De komende maanden heeft GVO de Klup een mooie expositie van 

Marcella Renneberg in de hal hangen. Er hangen zo’n 20 kunst-

werken. Marcella werkt zowel ambachtelijk als digitaal en maakt 

gebruik van verschillende materialen. Bent u nieuwsgierig gewor-

den? kom dan een kijkje bij ons nemen! De werken zijn te koop! 

Marcella heeft ook een website: http://www.marcellarenneberg.nl   

 

http://www.marcellarenneberg.nl/
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Van het bestuur 

Beste lezers, 

Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Ook dit jaar biedt GVO de Klup een breed aanbod aan 

activiteiten voor onze deelnemers.  Ons gebouw heeft een prachtige metamorfose ondergaan, met 

inzet van velen is een groot deel van de ruimtes gemoderniseerd. Hierdoor hebben we ook een 

nieuwe onderhuurder kunnen huisvesten die overdag gebruik maakt van onze faciliteiten.  Dit geeft 

financieel wat meer ruimte, wat ten goede komt aan de toekomstplannen van het GVO. 

Als bestuur gaan we vol vertrouwen de toekomst in.  De afgelopen periode zijn we intensief bezig 

met het vormen van onze visie , wat verwachten we dat er op het pad van GVO de Klup komt de ko-

mende jaren en hoe kunnen we hier adequaat op inspelen.   

Een van de kernwaarden van GVO de Klup is onze gezamenlijke liefde voor de doelgroep.  Vrijwil-

ligers, en dat zijn wij ook, vormen het hart van onze  organisatie.  En vanuit die gedachte creëren we 

met zijn allen de warme, veilige omgeving voor onze deelnemers waar ze met plezier hun activiteiten 

kunnen doen.  Als vrijwilliger vervul je een cruciale rol, je bent de spil van jouw activiteit en in die rol 

krijg je alle vrijheid om je activiteit tot een succes te maken.  Dus aarzel niet om je ideeën en initia-

tieven te delen!  

Tijdens de BBQ in juni hebben we de waardering voor de inzet van onze vrijwilligers uitgesproken en 

wat ons betreft herhalen we dat hier!  Bedankt dat jullie er zijn voor GVO de Klup en haar deelne-

mers.  De vrijwilliger staat voor ons centraal en dat gaan we ook veel aandacht geven,  op wat voor 

manier blijft nog even een verrassing.  Daarnaast  bestaan we in 2018 40 jaar!  En uiteraard laten we 

dat ook niet ongemerkt voorbij gaan.  We gaan dit jaar een feestelijk tintje geven! 

Houd dus de website,  je mail, facebook en andere communicatie in de gaten, we komen snel met 

meer nieuws! We wensen iedereen een mooi seizoen toe, succes met alle activiteit 

Els, Marc, Tesse en Marian 
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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  

 Het kantoor bereikbaar is op maandag t/m vrijdag (09.00-16.30 uur). U deelnemers kan 
afmelden voor activiteiten op het vaste nummer (024-2060410) ook in de avonduren.         
Dan zijn de vrijwilligers aanwezig. Het 06 nummer van de coördinator is niet bereikbaar 
buiten kantooruren en weekenden. 
 

 
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. 
 
GVO de Klup   Email:     info@gvodeklup.nl 
Ds. Creutzbergweg 3  Website:   www.gvodeklup.nl  
6532 XP  Nijmegen  Facebook: https://www.facebook.com/gvodeklup/  
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