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Het pennetje
Hoi, mijn naam is Judith van Haaren. Ik ben 5 jaar
geleden als vrijwilliger bij GVO de klup terecht
gekomen. Ik ben in eerste instantie de kookles gaan
begeleiden. Meestal aten we heel lekker maar natuurlijk
mislukte er soms ook wat en soms kwamen er hele
gekke gerechten voorbij. Hebben jullie weleens
sla/komkommer soep of lasagne met salami in plaats
van gehakt gegeten? Ik had er nog nooit van gehoord
maar ik kan het jullie aanraden want het is echt heel erg
lekker! Naast de kookles ging ik ook al snel mee met
allerlei uitstapjes. Mijn favoriete uitje? Moeilijke keuze
maar als het dan toch moet vind ik bowlen en
gourmetten altijd wel heel erg gezellig. Blijkbaar vonden
meer mensen dat want tegenwoordig organiseren ze
dat zelfs twee keer per jaar. Funpop is ook een favoriet
van mij, de sfeer is altijd super en het is geweldig om te
zien hoe iedereen geniet van dit festival speciaal voor mensen met een beperking.
Door mijn vrijwilligerswerk bij GVO de klup heb ik besloten om van mijn hobby mijn beroep
te maken. Ik werk nu bij Pluryn en ben terug naar school gegaan om persoonlijk begeleider te
worden. Helaas heb ik daardoor wel minder tijd om leuke dingen bij GVO de Klup te doen maar ik zie
jullie nog wel af en toe gelukkig! Tot snel! Ik geef het pennetje door aan Esther Leeman!

Blauwe Speklap
Kom gezellig eten bij de Blauwe Speklap op GVO de Klup! Elke eerste donderdag van de maand wordt
GVO de Klup omgetoverd tot een restaurant. De groep deelnemers en vrijwilligers bereiden een
heerlijk 3-gangen menu en bezorgen u een onbezorgde avond met lekker eten en veel gezelligheid.
Ben u nieuwsgierig wat wij eten? Kijk dan op onze website:
www.gvodeklup.nl/activiteiten/restaurant-de-blauwe-speklap en reserveer een tafeltje via
info@gvodeklup.nl

Een mooie collecte opbrengst!
Een aantal enthousiaste vrijwilligers van GVO de
Klup hebben in de week van 25 t/m 30
september 2017 gecollecteerd voor het fonds
verstandelijk gehandicapten.
Het Fonds steunt initiatieven en projecten om
de wereld van mensen met een beperking te
vergroten. Het fonds helpt met de bekostiging
van de aanschaf van materialen voor
gemeenschappelijke woonruimten,
zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt,
aangepaste speelmaterialen voor kinderen met
een beperking of een aangepaste schoolreis.
Zo heeft het Fonds ons bijvoorbeeld geholpen bij het realiseren van de speelweek!
De inzet van onze vrijwilligers werd beloond me een opbrengst van € 364,19! De helft van
deze opbrengst mogen wij zelf houden! Volgend jaar willen wij er een gezellige avond van
maken met o.a. soep en een broodje om gezamenlijk langs de huizen te gaan. Datum volgt
later! Wil je jezelf alvast aanmelden als collectant of meer informatie? stuur een mailtje naar
info@gvodeklup.nl

Nieuws van buitenaf
Maradijs Vakanties brengt de nieuwe brochure uit
(vraag ‘m gratis aan!)
Iedereen verdient een onbezorgde vakantie! Wil jij ook
een themavakantie van Maradijs meemaken? Elke
week heeft een rode draad zoals bijvoorbeeld muziek,
dans, theater, beauty, koken, voetbal of dieren. Samen
doen we te gekke activiteiten rondom dit thema - op
pad of bij ons vakantiehuis. Maar natuurlijk doen we
het ook rustig aan in de hangmat of met een drankje
op het terras. Er is een rek vol kostuums om je te
verkleden, een kast vol knutsel-materiaal en dansavondjes om uit je dak te gaan. Vraag gratis het boekje
aan op www.maradijs.nl/brochure of bel 024-8455488

Vacatures
Wij zijn voor verschillende activiteiten op zoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers:
 een zang-grage(inval) vrijwilliger voor het sterrenkoor op woensdagavond
 de Musicalgroep zoekt een enthousiaste vrijwilliger voor op de donderdagavond
 een chef kok voor de Blauwe speklap die zich 10x per jaar in wilt zetten voor een
onvergetelijke avond voor onze gasten.
 Een sportieve vrijwilliger voor badmintonnen in Wijchen op vrijdagavond
 een vrijwilliger voor het zwemmen in Dukenburg op zaterdagmiddag
 een vrijwilliger die wat kennis heeft van computers voor de computerles op zaterdagochtend
 een vrijwilliger van buiten GVO de Klup voor het bestuur
Een uitgebreidere beschrijving van deze vacatures vind je op onze site:
http://gvodeklup.nl/organisatie/vacatures
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bij een van deze activiteiten, of ken je wellicht iemand die
vrijwilliger zou willen worden bij GVO de Klup dan zijn we daar erg blij mee!
Het is fijn dat wij onze activiteiten kunnen blijven aanbieden aan onze deelnemers met jullie hulp!
Heb je interesse om vrijwilliger te worden of wil je wellicht meer informatie neem dan gerust contact
op met Ilse Scholten.

Carnaval bij de GVO de Klup
Op 2 februari 2018 vieren wij weer Carnaval voor onze deelnemers op GVO de Klup! Samen met
Carnavalsvereniging Kiek ze Kieke maken wij er weer een doldwaze avond van! Het programma start
om 19.00 en eindigt om 21.30 uur. Entree is gratis. Alle consumpties zijn € 1,-. Heb je zin om te
komen? meld je dan aan via info@gvodeklup.nl

Van het bestuur
Het einde van het jaar is al weer in zicht en wat is er veel gebeurd! Met jullie inzet en de
medewerking van veel partijen die ons een warm hart toedragen zijn er nieuwe activiteiten
opgestart, heeft ons pand een prachtige metamorfose ondergaan en is de speelweek perfect
verlopen. Bij een aantal activiteiten zien we een groei in het aantal deelnemers en er zijn veel ideeën
voor nieuwe initiatieven. Wij kijken met vertrouwen en een positief gevoel naar de toekomst en daar
zijn jullie voor een groot deel verantwoordelijk voor, heel erg bedankt daarvoor!
2018 wordt een speciaal jaar! Zoals iedereen weet bestaat het GVO dan 40 jaar en we laten dit zeker
niet ongemerkt voorbij gaan. Samen met Ilse en Priya en natuurlijk met ondersteuning van Henri en
Gerard zetten we het jubileumjaar in om GVO de Klup verder op de kaart te zetten. Elk kwartaal een
feestelijke activiteit met als klap op de vuurpijl een groot feest in de zomer voor onze vrijwilligers,
deelnemers en alle betrokken partijen.
Als bestuur houden wij onze blik gericht op de toekomst en met name op de plannen voor een
periode van 3-5 jaar. Waar zit de grootste kracht van GVO de Klup en hoe wenden we die aan om
het GVO de ontmoetingsplaats te laten zijn voor mensen die hierbij hulp nodig hebben? En wie zijn
die mensen dan? Onze huidige doelgroep uiteraard maar er zijn nog zoveel anderen die onze
faciliteiten goed kunnen gebruiken om elkaar te ontmoeten, daar willen we graag een rol in pakken.
Zo borgen we het bestaan van GVO de Klup en bouwen aan een solide toekomst.
Dat we een bijzondere organisatie zijn met unieke kenmerken blijkt ook uit het feit dat we in 2017 en
2018 maar liefst 25 vrijwilligers hebben die 5 jaar of langer hun bijdrage leveren aan het GVO.
Sommige zelfs al zo’n 30 jaar en wat zijn we daar trots op en dankbaar voor! Bij de nieuwjaarsborrel
op 21 januari 2018 zetten wij jullie extra in het zonnetje om onze waardering uit te spreken.
Wij bedanken al onze vrijwilligers, ook namens de deelnemers, voor hun inzet en betrokkenheid.
Heel fijne feestdagen gewenst en een liefdevol en gezond 2018!
Tot zondag de 21e! Els, Marc, Tesse en Marian

Wist je dat?




De expositie van Marcella Renneberg nog maar even in onze hal zal hangt
Wij zin hebben in ons 40 jarig jubileum!
Wij nu al druk bezig zijn met de organisatie van een aantal festiviteiten voor ons 40 jarig
jubileum



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
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Wij wensen iedereen
hele fijne feestdagen
en een gezellig 2018!

