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Beste vrijwilligers, 
 
Als ik naar buiten kijk zie ik een grijze, regenachtige dag, inmiddels al begin oktober en het 
seizoen is weer gestart. We sloten in juni een geslaagd jaar af met een heerlijke BBQ maar 
wat was het warm, sommigen waagden zich naar buiten om in de schaduw van de heg te 
eten maar het merendeel bleef wijselijk binnen! Gezellig bijgepraat en teruggekeken met als 
klap op de vuurpijl de onverwachtse komst van vertegenwoordigers van de Beide 
Weeshuizen die € 2.500,00 doneerden aan GVO de Klup om hun waardering uit te spreken 
voor jullie! Wat een prachtig gebaar.  
 
Nu is het weer hoog tijd om vóóruit te kijken, seizoen 2020 luidt alweer het 42e GVO jaar in, 
daar kunnen we met zijn allen supertrots op zijn. 
 
De meesten van jullie kennen het bestuur maar voor de nieuwkomers even een korte 
update, Els Jansen is voor velen een bekend gezicht, al jaren verbonden aan de Soos en 
kartrekker van de Speelweek. Marc Rutten, onze penningmeester, zorgt voor een financieel 
gezonde stichting en, dit jaar aangetreden, Marion van Aanholt is onze secretaris en brengt 
jaren van ervaring uit ons werkveld mee.  Zelf ben ik degene die de contacten onderhoudt 
met partijen die GVO de Klup een warm hart toedragen. Altijd op zoek naar nieuwe partners 
om mee samen te werken zodat het voortbestaan van GVO de Klup geborgd blijft.  Dit jaar 
betrekken we ook onze buren nadrukkelijk bij GVO de Klup, er zijn veel bewonersinitiatieven 
die prima bij ons passen.  Denk aan ontmoetingsplek voor (eenzame) ouderen en jonge 
ouders (SAAM) 
 
Natuurlijk kunnen we dat niet alleen, Martijn, Priya, Henri en Gerard werken keihard om 
ervoor te zorgen dat iedereen, en met name de vrijwilligers, gefaciliteerd wordt om 
zijn/haar activiteit tot een succes te maken.  En dan zijn we meteen aanbeland bij de 
activiteiten van het nieuwe seizoen Wat een mooie nieuwe initiatieven ontstaan er;  Samen 
voetbal kijken, gezamenlijk eten na terugkomst van een dagtocht, met de trein op pad naar 
onze hoofdstad, het vernieuwde menu van de Blauwe Speklap, allemaal voorbeelden van 
verandering en nieuwe energie.  Soms in kleine stapjes maar GVO de Klup gaat de toekomst 
in vol positiviteit.  En dat voel je al bij binnenkomst, daar zijn we enorm blij mee. Met zijn 
allen maken we het mogelijk dat onze deelnemers allerlei ontspanningsactiviteiten kunnen 
doen, even uit de dagelijkse sleur samen genieten, daar doen we het voor. 
 



Ik wil jullie graag oproepen om ideeën, initiatieven en ervaringen met ons te delen, er is 
meer dan genoeg ruimte voor spontane acties en vernieuwing!  
 
 
 
 
Kom vooral naar de Braderie, 27 oktober,  het optreden van de Musicalgroep en de 
kerstborrel op 15 december en laat je verwennen bij de Blauwe Speklap. En last but not 
least: uiteraard gaan we de mooie donatie van de Weeshuizen een bijzondere bestemming 
geven samen met jullie!   
 
Iedereen een fijn seizoen gewenst en veel gezelligheid met jullie deelnemers! 
 
 
Namens bestuur  
Marian Zonderland 
 
 

 
 

Gezellig met de trein naar 

Amsterdam! 



Bart doet verslag: 

Verzamelen CS Nijmegen. Geteld iedereen was er, zodat we op tijd de trein konden pakken. 

Gezamenlijk in de coupé, koekjes en drinken onderweg. De tijd ging snel en geen vertraging. 
 
Na ongeveer anderhalf uur in de trein aangekomen op CS Amsterdam, een paar mensen van de 
groep waren nog nooit in Amsterdam geweest. Dit maakte het extra speciaal. 
 
Van het Centraal Station doorgelopen naar de McDonald’s. Iedereen een heerlijke hamburger 
met frietjes en iets te drinken. We zaten op de tweede etage van de McDonald’s en daar was het 
nog lekker rustig. Na het eten hadden we in de middag op het programma staan een rondvaart met 
de boot, maar we hadden nog wat tijd om naar de Dam te lopen. Daar was het ontzettend leuk, 
want de duiven kwamen op ons af. Zo had er één een duif op zijn hoofd en een ander drie duiven op 
de arm. Dit was ontzettend grappig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
De Dam is mooi met niet alleen de duiven, maar ook het Paleis op de Dam en de kerk en het 
herdenkingsmonument waren goed te zien.  Een aantal wilden graag een souvenir kopen. 
Dit gedaan, maar moesten weer doorlopen om op tijd te zijn voor de rondvaart. 
 
 
 
 
 
Daar aangekomen, even wachten in de rij en met z’n allen op de boot van LOVERS. Rondvaart  
duurde zeker wel een uur en met oordopjes konden we meeluisteren en zo nog wat leren van de 
geschiedenis van Amsterdam. Iedereen zat heerlijk om zich heen te kijken. 



 
 
 

 
 
 
 
Nu was er nog tijd om een drankje te doen. Dit gedaan in het oudste café van Amsterdam. Een oud 
bruin café uit de zestiende eeuw (1606) tegenover CS Amsterdam. Iedereen twee drankjes en 
gezellig aan een ronde tafel. 
 
 
 

 
 
 
 
Toen toch weer helaas terug naar Nijmegen, in de trein werden nog stroopwafels uitgedeeld en bij 
aankomst GVO nog heerlijk spaghetti gegeten. Het was een geslaagde dag, dagje Amsterdam!!! 
                                                                                                                                      



Karaoke elke woensdagavond bij GVO 

de Klup! 
Zomaar een Woensdagavond…… 

De deelnemers druppelen langzaam binnen, want het zingen is van half 8 tot half 9..ondertussen is 

er al koffie/thee gezet. Gerard heeft alles al klaar gezet, computer, boxen, microfoon en beamer. 

We beginnen altijd eerst met een kort rondje, om te kijken of er iets bijzonders is en wat de 

deelnemers hebben meegemaakt. Dan gaan we zingen.. De deelnemers geven aan welk liedje ze 

willen zingen, pakken de microfoon en gaan zingen ,iedereen zingt mee, loopt de polonaise of haakt 

in.. Kiki en Theo pakken de mondharmonica erbij zo gaan we 1 uur lang door het is altijd reuze 

gezellig en het uur is zo voorbij. 

De taxi`s komen weer, we ruimen de boel op en het karaoke is weer afgelopen. 

De deelnemers…..De vraag aan de deelnemers wat vinden jullie van het koor… 

 

Ze vinden het allemaal heel erg gezellig,  maar zouden het fijn vinden als er meer mensen komen 

zingen, Ze missen toch iemand die piano kan spelen.. maar het mag ook een ander instrument zijn, 

gitaar, fluit, arcordeon maakt niet uit.. speel jezelf een instrument of ken je iemand dan zou dat 

hartstikke leuk zijn.. al is het maar voor 1 x in de maand.. 



De vrijwilligers…..Monique en Jenny :  Wij doen het koor met heel veel plezier.. alleen jammer dat er 

geen nieuwe mensen meer bijkomen ..en zoals een deelnemer terecht vertelde, ik betaal er voor dus 

mag ik ook wel wat terug verwachten.. 

Iedereen is welkom om een keer te komen kijken, en om te ervaren hoe leuk het is om samen te 

zingen. want daar draait het om SAMEN …samen staan wij voor het GVO waar we ons met hart en 

ziel inzetten! 

Groetjes Monique en Jenny en de sterren van het karaoke 

“Dringend” verzoek van Jenny en Monique! 

 

 

Er zijn prachtige flyers gemaakt, willen jullie die meenemen 

en overal ophangen waar je komt. woonvormen winkels-

bibliotheken enz. want dat is de enige manier om aan 

nieuwe deelnemers/ vrijwilligers te komen.. 

 

 

 

Kom gerust kijken bij de karaoke! 



 

 

 

Nieuw…Koken voor de jonge 

deelnemers! 



 

 
 

 
 
Badminton bij GVO de Klup….even voorstellen: 
 
Het zal zo’n 23 jaar geleden zijn dat we startten met twee   begeleiders en drie deelnemers. 
Lekker in Wijchen een uurtje badmintonnen. Gezellig en je bent nog in beweging ook. 
Door de jaren heen is het een echte vriendenclub geworden, waarvan Bjorn en Hella er al 
vanaf het begin bij zijn. Hoewel Hella er nu een seizoen uit is vanwege haar heup. 
Zelf ben ik er een paar weken later ingerold en hoor dus ook bij het meubilair. 



Van de huidige vrijwilligers Yvonne, Ronald, Jan en Jesper zijn er twee al meer dan tien jaar 
in dienst en we hebben pas afscheid genomen van Manouk die er ook al heel lang actief 
was. 
 

 
Gezelligheid staat voorop, er galmt altijd wel leuke muziek door de hal, we bewegen en 
ongemerkt gaat het niveau ook omhoog. (dat horen we van mensen die af en toe komen 
kijken.) 
 
We merken echter wel dat door het grotere aanbod van G-sporten er steeds vaker een 
keuze gemaakt moet worden door de deelnemers, want zijn we met drie deelnemers 
begonnen, later zijn we uitgegroeid naar 14 deelnemers maar nu zijn er nog maar 6 over. 
We zijn hard op zoek naar nieuwe deelnemers, dus als je iemand weet stuur hem of haar via 
GVO de Klup maar naar ons toe!  
 
We zijn ook te vinden op facebook Badminton GVO de Klup, daar staat een leuk promotie 
filmpje op. De rest gaan we binnenkort vernieuwen en ben je lid van onze groep, dan is er 
ook een besloten facebookgroep waarop we veel met elkaar kunnen delen. 
Wil je een keertje komen kijken in de sporthal neem dan gerust contact met mij op. 
We spelen in Wijchen op de Homberg 25-35 (ingang Wijkcentrum) in Wijchen. 
 
Namens Badminton GVO de Klup:   Ap Koek 
      Contactpersoon Badminton GVO de Klup 
      06-13972161. 





  

Pannenkoeken eten en daarna gezellig 

een leuke film kijken...... 

 



     

 



 


