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Hallo allemaal,
De winter heeft zijn intrede gedaan en het activiteitenseizoen is voortvarend gestart met een nieuwe
coördinator aan het roer.
Zoals jullie via diverse kanalen hebben vernomen heeft Ilse de stap gezet om naar Eindhoven te
verhuizen en daar een nieuwe uitdaging aan te gaan. De rommelmarkt van 2 september gaf een
mooi afscheidsmoment, informeel en gezellig. Mede dankzij Ilse heeft GVO de Klup een prachtige
ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen 3 jaar en daar mag ze trots op zijn! Haar persoonlijke
benadering naar zowel vrijwilligers als deelnemers heeft in positieve zin bijgedragen aan de sfeer en
daar zijn wij als bestuur heel blij mee.
Inmiddels is ook haar vervanger Martijn Lemstra al een maand of 4 aan het werk. Met zijn
uitgebreide werkervaring bij de Driestroom brengt Martijn stabiliteit en kennis van zaken mee, wij
zijn van mening dat hij de persoon is die het bestuur kan helpen om GVO de Klup naar een nieuwe
fase te leiden. Belangrijkste focus is GVO de Klup behouden voor de doelgroep en daarnaast meer
samenwerking zoeken met gelijkgestemde partners, scholen en particuliere initiatieven. Dankzij
onze vaste huurders hebben we financieel wat meer lucht en dat geeft ruimte voor nieuwe ideeën in
de breedste zin van het woord.
Hebben jullie zelf plannen of initiatieven waarbij je onze hulp kunt gebruiken aarzel dan zeker niet
om in gesprek te gaan met Martijn. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik maken van onze locatie aan
de ds. Creutzbergweg of een eigen activiteit die we in ons aanbod op kunnen nemen. Wij staan er
open voor!
Nog een week of 2 dan is ook ons jubileumjaar ten einde. Tot nu toe een geslaagd jaar met speciale
momenten; de bingo tijdens de nieuwjaarsborrel was een mooi begin van een feestelijk jaar. Het
feest 30 juni bij de Eendracht was in 1 woord geweldig. Prachtig weer, druk bezocht, ook door de
burgemeester, gedanst, in de pers, op de foto en lekker gegeten en gedronken. Bij de Eendracht
praten ze er nog steeds over! De rommelmarkt 2 september wist zo'n 200 bezoekers te trekken en
was informeel en gezellig. De opbrengst van de GVO stand gaat in het potje voor een
vrijwilligersactiviteit in 2019.
Zet alvast de datum van de nieuwjaarsborrel in je agenda! Dit wordt zondag 13 januari 2019. Samen
proosten we dan op het nieuwe jaar en blikken we terug op een geslaagd 2018. Wij bedanken
iedereen die zich inzet voor GVO de Klup, zonder jullie zou deze mooie organisatie niet bestaan en
konden we onze deelnemers niet de ontspanning en het plezier bieden waar ze zo van genieten, en
daar doen we het voor!
Succes met het komend seizoen!

Marc, Els, Marian

Ik stel me even voor…
Ik heet Martijn en ik ben op 10 september begonnen als vervanger van Ilse.
Ik heb in de afgelopen periode al veel van jullie leren kennen, de rest hoop ik binnenkort een keer te
spreken. Wees welkom!
De meeste activiteiten heb ik ook al mogen bijwonen en ik ben onder de indruk van de prettige sfeer
die daar heerst en de manier waarop men met elkaar omgaat. Niet alleen de vrijwilligers met de
deelnemers maar ook andersom!
Ik heb een aantal jaar in de diverse woningen van Driestroom gewerkt en ken dus ook een flink
aantal van de deelnemers van het GVO. Veel oude bekenden dus en ik ben aangenaam verrast door
de manier waarop ik ze hier op hun gemak bezig zie met hun vrijetijdsbesteding. Ontspannen
gezichten, losse schouders, goed begrepen halve woorden. Dat zegt iets moois over de sfeer die jullie
hier hebben gecreëerd!
Ik heb een To do-lijst van 15 A-4tjes maar met stip bovenaan staat het met rust laten van al het
moois dat er al is. Meer doen is immers niet altijd beter dan minder.
Ik was op een donderdag even aangeschoven bij de musicalgroep die het nieuwe seizoen begon.
Daar hebben we even met de deelnemers stilgestaan bij het feit dat de oude vertrouwde “Soos” er
nu anders uit ziet. Voor sommige Klupleden is dat voorlopig genoeg verandering. Anderen bruisen
van de energie en hebben mooie nieuwe plannen zoals de tafeltennisavond in Beuningen en
misschien komen er wel kooklessen op de woensdag! Meer activiteiten voor jongeren is ook een
speerpunt voor het komende jaar maar dat wil niet zeggen dat het koesteren van wat er is minder
belangrijk wordt.
Ik wil samen met jullie zorgen dat dat allemaal naast elkaar kan blijven bestaan. Het oude en het
nieuwe.
Als jullie ideeën en energie aanleveren dan zorgen wij voor de spullen en de organisatie.
Kom langs, mail of bel me als je ergens blij of misschien wel minder blij mee bent.
Of je nu onmiddellijk een oplossing wil of alleen maar even iets kwijt moet, ik hoor het allemaal even
graag!
Hartelijke groet,

Martijn

Het pennetje
Hallo allemaal,
Mijn naam is Nicole Blondé-Kuster. Ik ben 43 jaar en woon in Cuijk. Ik ben nu ongeveer 2 jaar
vrijwilligster bij GVO de Klup
Ik heb GVO leren kennen via Marian Zonderland op haar facebookpagina zag ik info voorbij komen
over vrijwilligers gezocht bij GVO De Klup. En na 15 jaar begeleidster bij een waterscouting groep
geweest te zijn was ik toe aan een overstap.
Mijn eerste kennismaking met GVO was met het carnavalsfeest 2017 en mijn interesse was gewekt
en ben op de site gaan kijken. Er zaten veel leuke activiteiten bij maar met hier en daar wat puzzelen
is mijn keus gevallen op de dinsdagavond-soos. Een gezellige groep mensen die leuk en vooral
creatief bezig zijn. Ik werd warm onthaald door de deelnemers en andere vrijwilligers en ben dus
blijven plakken.
Het afgelopen jaar ben ik ook met wat uitstapjes mee geweest o.a. naar de kermis in Nijmegen, Frans
Bauer, bowlen en forelvissen. Dit jaar het tweede jaar dat ik me ook voor een aantal uitstapjes heb
aangemeld om met deze geweldige club mensen (deelnemers EN vrijwilligers) er weer leuke feestjes
van te maken.
Ik geef het pennetje door aan Martijn Lemstra.
Groetjes,

Nicole

Verlanglijstje GVO







Een gevleugelde pianist voor ons Sterrenkoor! Wekelijks of om de week op de woensdag.
Een gortdroge zwembegeleider. Vast of incidenteel op de zaterdagmiddag.
Een beeldige fotoshopper die voor de activiteiten flyers zou willen maken.
Een picknicktafel
Gastheren en –dames die na een dagtocht een keer een simpele maaltijd willen
verzorgen.
Vrijwilligers die mee willen denken over het nog verder verbeteren van de begeleiding
tijdens uitstapjes.

De Blauwe Speklap
Ik stop met de Blauwe Speklap. Zo, het hoge woord is eruit.
De belangrijkste reden is dat Wiria en ik voorlopig geen vaste afspraken willen. Aan een periode van
intensieve mantelzorg voor onze moeders is dit voorjaar een einde gekomen. Wij willen deze vrijheid
gebruiken om te gaan reizen. De eerste tocht - 8000 km op de motor - staat gepland voor april - juli
2019.
Vandaar dat de Blauwe Speklap van 7 maart mijn laatste zal zijn (voorlopig! ik sluit niks uit voor de
toekomst).
Het GVO-restaurant begon in november 2005. Meestal ging het goed, en soms niet; ik bedank alle
gasten voor hun tolerante houding tegenover onze mislukkingen en voor hun ruimhartige fooien.
Mijn grootste dank gaat naar alle deelnemers, begeleiders en faciliteerders die de Blauwe Speklap al
die jaren mogelijk hebben gemaakt.
Ruim 12 jaar hoorde ik bij het team van de Blauwe Speklap. Ik ben blij dat ik het mocht meemaken.

Hans van der Heijde

We zien jullie graag op

13 januari 2019
Op de

Nieuwjaarsborrel!

