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Beste allemaal,
Met een temperatuur van -7 voelt het niet alsof we het voorjaar in gaan maar toch willen we
graag vast vooruitblikken naar de komende maanden. GVO de Klup viert dit jaar haar 40
jarig jubileum. Het jaar is feestelijk gestart en dat zetten we de komende tijd door met een
gezellig avondje bowlen voor vrijwilligers in april en op 30 juni een groot feest voor iedereen
die het GVO een warm hart toedraagt. Zet die datum dus vast in je agenda!
Waar wij als bestuur heel blij van worden zijn de positieve geluiden die we horen binnen en
over GVO de Klup. Vrijwilligers, deelnemers, huurders en gasten die ons bezoeken zijn
aangenaam verrast over onze vernieuwde look en ze voelen dat er een goede sfeer en
energie is. Daar dragen we allemaal ons steentje aan bij, dank je wel daarvoor.
In de zomervakantie gaan we, nadat we weer voldoende fondsen hebben geworven, fase 2
in van de verbouwing dus we hopen nog dit jaar alle ruimtes te hebben opgeknapt, wat zal
dat een mooi resultaat geven!
Wat nog beter kan is GVO de Klup bekend maken bij een groter publiek. Het jubileumjaar is
een uitgelezen mogelijkheid om via de media onze activiteiten onder de aandacht te
brengen maar om te zorgen dat het GVO nog 40 jaar door kan is een PR campagne
nodig. Hiervoor zijn we op zoek naar een professionele partner die ons helpt vorm te geven
aan de campagne en ondersteunt in de uitvoering. Iemand met kennis van de markt in het
Rijk van Nijmegen, een netwerk binnen de Gelderse media en gevoel bij de doelgroep. Dat
zou de ideale partij voor GVO de Klup en die gaan we zeker vinden!
Ilse, Priya, Henri en Gerard zorgen ervoor dat de interne organisatie op rolletjes verloopt,
dat geeft ons als bestuur steeds meer tijd om onze toekomstvisie en daarmee het behoud
van GVO de Klup voor de lange termijn te formuleren. Dat is ons speerpunt voor 2018,
uiteraard met input van alle partijen die bij ons betrokken zijn.
We houden jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Hartelijke groet,
Els, Marc en Marian
(Bestuur GVO de Klup)

Vrijwilligersborrel en bingo
Zoals elk jaar in januari hebben wij een
vrijwilligersborrel om het nieuwe jaar samen
in te luiden. Dit jaar met een extra feestelijk
randje. Wederom werden alle jubilarissen
even in het zonnetje gezet. Maar daarnaast
was er een gezellige bingo en loterij met
leuke kadotjes. Natuurlijk viel niet iedereen
in de prijzen, maar aan alle aanwezige vrijwilligers was gedacht.
Iedereen kreeg een borrelpakketje mee naar huis. Het was erg gezellig!

AED op GVO de Klup
Dankzij de Rotary Club in Nijmegen is GVO de Klup eigenaar geworden van een AED. Wij zijn erg
dankbaar dat zij ons geholpen hebben met deze aanschaf. Helaas zijn AED’s niet goedkoop. Zeker
voor verenigingen en stichtingen zoals ons, terwijl ze zo belangrijk kunnen zijn voor plekken waar
veel mensen komen en in woonwijken. Daarom willen wij de Rotary heel erg bedanken voor hun
financiële steun!

In the Spotlight
Zomaar een zondag morgen. Terwijl de meeste
mensen nog lekker uitslapen, verzamelen de
fietsers van GVO de Klup zich voor het pleintje
op het station. 1x per maand gaan de "Groene
trappers" met elkaar een eindje fietsen en
wordt er gekeken naar een leuke activiteit die
we aan het fietsen kunnen koppelen. We zijn
een gemist gezelschap van jongere en oudere
fietsers, ook de vrijwilligers zijn een mix van
jong en oud. Tussen half 11 en kwart voor 11
komen de fietsers binnen druppelen.
Sommige hebben al een heel eind fietsen
erop zitten voordat ze in Nijmegen zijn.
Nog even een plaspauze voor we gaan
vertrekken. De vrijwilligers trekken hun
hesjes aan; 1 fiets voorop -1 fiets in het
midden en 1 sluit de rij. Daar gaan we! Met
de wind door onze haren en de wind in
onze rug. Een van de routes die we fietsen
is naar de Ooijpolder. We zien de prachtige
natuur aan ons voorbij trekken en genieten
van al het moois om ons heen. Op een
rustig tempo (want het is geen wedstrijd) fietsen we door de polder, over de dijk, richting
Bemmel waar we bij restaurant Zijdewinde even een plaspauze houden en wat drinken. Hup
weer op de fiets voor het laatste stukje. Langs de waal, waar we de boten voorbij zien varen,
rijden we weer terug naar Nijmegen. Vandaag is er het Gebroeders van Limburg festival. Er is
van alles te doen wat met de middeleeuwen te maken heeft. We kijken onze ogen uit. We
nemen nog een lekker ijsje en fietsen weer terug naar ons begin punt. Daar nemen we
afscheid van elkaar en gaat ieder weer zijn eigen weg. Vind je het leuk om een keer mee te
fietsen? je bent van harte welkom. Het enige wat je nodig hebt is een fiets en een goed
humeur. Fietsen is ook nog eens heel gezond en je leert weer nieuwe mensen kennen!
Groeten namens alle fietsers en vrijwilligers van de Groene Trappers

Het Pennetje
Mijn naam is Esther Leeman en ben nu 2 jaar vrijwilliger bij GVO de Klup.
Door mijn werk als bewindvoerder ben ik er achter gekomen dat mijn
hart ligt bij mensen met een verstandelijke beperking. Via het maatjes
project ben ik binnen gekomen en uiteindelijk bij de maandelijkse
pannenkoek filmavond gebleven! Elke maand is het weer genieten om
iedereen te zien smullen en helemaal op te gaan in de film. Hiernaast doe
ik ook dagactiviteiten en ik geniet van de vele leuke uitjes door het jaar
heen. Ik hoop nog lang onderdeel uit te mogen maken van deze mooie
klup!! Ik geef het pennetje door aan Celia van Aalten. Groet, Esther

Deskundigheidsbevordering
Op vrijdag 9 februari hebben vrijwilligers van GVO de
Klup een BHV herhalingscursus gevolgd. Verband
aanbrengen, brandje blussen, reanimeren en veel
theorie! Een nuttige ochtend om alles weer even op
te frissen. Iedereen is geslaagd!

In maart gaan wij rustig door met
deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers.
Dan zullen een aantal (kook)vrijwilligers een
workshop ‘voedselveiligheid’ volgen.

Vacatures
Wij zijn voor verschillende activiteiten op zoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers:
 een chef kok voor de Blauwe speklap die zich 10x per jaar in wilt zetten voor een
onvergetelijke avond voor onze gasten.
 een vrijwilliger voor het zwemmen in Dukenburg op zaterdagmiddag
 een vrijwilliger die kennis heeft van computers voor het computeren op zaterdagochtend
 een vrijwilliger van buiten GVO de Klup voor het bestuur
 een vrijwilliger die het leuk lijkt Bewegen op Muziek op te starten
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 vrijdag 2 februari was er weer een geweldige
Carnavalsavond met Kiek ze Kieke. Zeker 100
verklede gasten, artiesten en organisatie waren
aanwezig! Wat een feest!
Er werd veel gehost, gezongen en polonaise
gelopen. Er waren verschillende optredens, een
dweilorkest, karaoke én Prins Carnaval heeft GVO
de Klup een bezoekje gebracht. Top avond! Wij
kunnen niet wachten tot volgend jaar. Bedankt voor
de samenwerking, Kiek ze Kieke!!!!

Expositie Marcella Renneberg
De kunstexpositie van Marcella Renneberg heeft weer plaats
gemaakt voor kunstwerkjes van onze eigen deelnemers en wat
fotocollages uit de oude doos wegens ons 40-jarig jubileum.
Mocht u nieuwsgierig zijn naar het werk van Marcella kunt u veel
van haar werken vinden op haar website:
http://www.marcellarenneberg.nl

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
De vrijwilligers op 13 april met ons mee kunnen gaan bowlen omdat wij een gift hebben
ontvangen van Marjolein Scholten.
GVO de Klup alweer druk bezig is met het voorbereiden van de Speelweek!
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