
 Nieuwsbrief
Nummer 3, Juni 2019

Beste vrijwilligers,

Tijd om jullie weer eens bij te praten over het wel en wee van de afgelopen maanden, er is
weer veel gebeurd! 2019 startte met een gezellige nieuwjaarsborrel/bingo. Velen van jullie
gingen met de armen vol naar huis, veel blije gezichten.

Met de opbrengst van de rommelmarkt zijn we eind januari gaan bowlen, op 10 banen werd
fanatiek gegooid en we hebben veel plezier gehad. En ook het uitje naar de Escape boot was
een succes, 2 bloedfanatieke teams probeerden een bom op tijd onklaar te maken. Super
spannend met een close finish.

De zomer BBQ staat ook weer gepland, zet 29 juni maar vast in je agenda, vanaf een uur of
16.00 sluiten we het seizoen gezamenlijk af.   Er is een uitnodiging verstuurd, mocht je die
onverhoopt gemist  hebben, neem je dan zelf even contact op? We zien je er graag bij!

Ondertussen werd er ook volop geklust, dit keer het kantoor, en tevens de laatste ruimte die
onderhanden werd genomen.  Er is een aparte vergaderkamer gecreëerd voor meer privacy
tijdens  afspraken  en  het  kantoor  zelf  helemaal  opgeknapt  en  opgeruimd.  Nog  nieuw
meubilair en een personal touch in alle ruimtes dan is verbouwing fase 3 klaar en we zijn er
heel blij mee.

We zitten nog boordevol plannen om het pand nog optimaler te gebruiken, daarvoor zoeken
we actief de samenwerking op met instanties die zich bezig houden met kwetsbare groepen.
Martijn heeft al de nodige contacten gelegd o.a. met het wijkteam en ander zorgaanbieders
en er  zijn  veel  aanknopingspunten.   Er  wordt  hard gewerkt  aan  een nieuw seizoen met
wisselende activiteiten en onze huurders zijn heel tevreden met onze locatie, sterker nog ze
willen wel uitbreiden en dat geeft ons financiële stabiliteit. Zo stellen we de toekomst van

GVO de Klup veilig en knopen we er nog 40 jaar aan vast  😊. Uiteraard met jullie hulp en
ideeën! 

We hebben nieuwe vrijwilligers begroet en ook afscheid genomen.  Een tweetal wil ik graag
even speciaal benoemen, op 7 maart maakte Hans van der Heijde na ruim 10 jaar plaats in
de keuken van de Blauwe Speklap, hij heeft de pollepel overgedragen aan Alfons Kusters.
Inmiddels heeft Alfons samen met zijn team al gekookt voor een groot aantal gasten!

Marion  van  Aanholt  heeft  zich  aangesloten  bij  het  bestuur,  met  haar  expertise  en
enthousiasme is ze een waardevolle toevoeging en namens Marc,  Els en mijzelf wil ik haar
ook via deze weg van harte welkom heten.  Marion  zal zich in een persoonlijk bericht nog
voorstellen. 



Helaas is er ook verdrietiger nieuws, Theo Teunissen en Dick Nagtegaal, beiden al heel lang
actief  binnen  GVO  de  Klup  zijn  onlangs  overleden.  Ze  waren  bekende  gezichten  bij  de
dagtochten, kook activiteiten en musical en hun bijdrage hebben we zeer gewaardeerd!  We
wensen hun nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke periode.

Hoe ziet GVO de Klup er over 5 jaar uit?  Dat is de vraag waar wij een antwoord op gaan
formuleren.  Nu de korte termijn toekomst veilig is en de organisatie geborgd is het hoog tijd
de toekomst op langere termijn in een beleidsplan samen te vatten.  

Een mooie uitdaging die we met plezier oppakken want ons hart blijft kloppen voor GVO en
iedereen met wie we ervoor  zorgen dat deelnemers ontspanning bij  ons vinden. Wat ik
persoonlijk het liefst zou bereiken is dat GVO de Klup een begrip wordt voor de kwetsbare
mens in het Rijk van Nijmegen en dat ze onze activiteiten in grote getale bezoeken!  

Prachtig vooruitzicht toch? Help je ons mee dit te bereiken? 

Hartelijke groet van bestuur,

Els, Marc, Marion en Marian  

 

29 Juni vanaf 16:00 

een BBQ om samen het seizoen af te sluiten.

Kom je ook? Meld je dan even aan!

info@gvodeklup.nl

              



Even voorstellen…

Mijn naam is Marion van Aanholt en in januari ben ik begonnen als bestuurslid bij GVO de
Klup. Ik woon al bijna 40 jaar in Nijmegen en sinds 13 jaar vlak bij het prachtige Goffertpark.
Ik ben getrouwd met Hans en heb 3 kinderen, die al zijn uitgevlogen. Verder heb ik veel
hobby’s oa Oldtimer rijden, rally’s organiseren, creatief bezig zijn met mozaïek en onze twee
Franse bullen Herman en Luna.

Na 38 jaar werkzaam te zijn geweest voor en met mensen met een verstandelijk beperking
bij  oa  De  Driestroom,  MEE en  De  Onderwijsspecialisten  ben ik  vorig  jaar  met  pensioen
gegaan. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan… en zo ben ik weer bij GVO de Klup
terecht gekomen. Ik heb erg veel zin om het bestuur ven het GVO te gaan ondersteunen en
een bijdrage te leveren aan deze prachtige Klup! 

Tijdens een aantal gelegenheden, oa de dinsdagavondclub, de bingo, het vrijwilligersuitje in
de Escaperoom en natuurlijk het heerlijke eten bij de Blauwe Speklap, heb ik al met een
aantal van jullie mogen kennismaken en een goede indruk gekregen van jullie inzet. 

Ik ben aangenaam verrast en enthousiast geworden de afgelopen maanden en wil de functie
als bestuurslid graag op mij nemen de komende jaren. Ik hoop dat ik met mijn kennis en
ervaring een mooie bijdrage kan leveren aan het GVO.

Graag tot ziens bij de Klup,                                                                   

Marion



               

Speelweek 2019

We zijn volop bezig met het 
voorbereiden van de Speelweek. 
Ook dit jaar willen we er weer een 
gezellige week van maken! Dit jaar 
staat de Speelweek in het Thema 
“Toveren”.

Heb je zin om te komen helpen als 
begeleider van een groep kinderen 
of liever in een andere rol, dan 
horen we dat heel erg graag!

Er zijn ook nog een paar plaatsen om
mee te doen met de Speelweek. Ken 
je nog kinderen die wel mee willen 
doen maar zich nog niet opgegeven 
hebben? Stuur dan een berichtje aan
info@gvodeklup.nl

mailto:info@gvodeklup.nl


Ineke en Celia buigen zich over de decoratie van de 

tafels bij de laatste Blauwe Speklap van het seizoen. 

                                                                                                                                    


