
 
Nieuwsbrief 19 Augustus 2021 

 
Beste vrijwilligers, 
 
De vlag kan (letterlijk) gehesen worden!  We gaan weer van start in augustus met de 
speelweek en in september met de overige activiteiten, en wat hebben we er met zijn allen 
weer zin in, na zoveel maanden van stilte gaan we eindelijk weer blije mensen ontvangen die 
met een lach op hun gezicht aan de slag gaan. 
 
Wat fijn dat zoveel van jullie je alweer hebben aangemeld voor zowel de vaste activiteiten 
als de dagtochten. We beginnen goed met de BBQ op 5 september, na zoveel regen kan het 
niet anders dan dat het een zonnige dag wordt, daar duimen we voor.  
 
Ook wij zijn alweer druk aan het brainstormen over de toekomst van onze mooie klup, nu we 
weer vooruit kunnen kijken.  De samenwerking met Kansplus, Driestroom en andere partijen 
nemen we opnieuw onder de loep en we kijken uiteraard ook naar andere partijen.  Zo 
willen we onderzoeken of GVO nog andere kwetsbare groepen kan helpen met ontmoeten 
bijv. door een inloopochtend/koffie drink moment te organiseren voor mensen die zin 
hebben in een praatje, kaarten, breien etc.  We hebben gemerkt dat door corona er meer 
eenzaamheid is ontstaan en juist die doelgroep willen we graag helpen door ons gebouw 
een veilige ontmoetingsruimte in te richten.  Het plan en de intentie is er, nu nog nadenken 
over de uitvoering. 
 
Overigens is het ook voor jullie altijd mogelijk om met eigen initiatieven bij GVO te komen, 
kijken we samen hoe we je kunnen helpen!  Heb je een idee hiervoor dan horen we het 
graag, meld het bij Martijn en we pakken het samen op! 
 
Lieve allemaal, wij wensen iedereen een heel goed en actief jaar, succes met alles!  We 
komen elkaar vast geregeld tegen. 
 
Els, Gerard, Marc, Marion, Martijn, Ronald en Marian. 

 

 

 

 

 



We gaan weer beginnen!! 
Zo! Dat was fijn om te zeggen. Het is eindelijk zo ver! We mogen weer! 

De vaste activiteiten gaan weer van start, net zoals de dagtochten en de concerten komen langzaam 

maar zeker ook weer in beeld. Heerlijk om te zien dat zoveel van jullie je weer ingeschreven hebben! 

Ronald heeft de inschrijvingen verwerkt en zal eind september terugkoppelen wie er naar welke 

dagtochten meegaat. Voor het overgrote deel zal dat overeenkomen met waar je je voor opgegeven 

hebt. 

Bij de vaste activiteiten is er ruimte voor 3 mensen die af en toe willen koken en mee-eten. Dit is op 

de maandagen en dinsdagavonden. Ook bij het zwemmen op zaterdag is behoefte aan extra 

vrijwilligers, dus geef je op! Ook als je niet elke week wil of kunt zijn de deelnemers er blij mee! 

 

Heb je ideeën of vragen, je weet me te vinden! 

 

Tot snel in de (weer drukke) wandelgangen. 

 

Martijn 

 

Kom je met ons vieren dat we weer open mogen? 

 

Meld je aan op info@gvodeklup.nl of bel 024-2060410 

mailto:info@gvodeklup.nl


KansPlus 

 

KansPlus is een landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een 

verstandelijke beperking. De ledengroep Nijmegen en omgeving doet dat in deze regio.  

 

Wij zorgen ervoor dat gemeenten rekening houden met de belangen van uw zoon of dochter.  

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: vervoer naar school/opvang; aanbod aan speciale sporten;  

GVO de Klup; inkoop van zorg; pgb; indicatie voor Wmo-voorzieningen enz. 

Mensen met een verstandelijke beperking zijn bij gemeenten vaak helemaal niet (goed) in beeld.  

Wij geven ook uw zoon of dochter een stem in de gemeente!! 

 

U kunt u lid worden van KansPlus als dit u dit belangrijk vindt. 

Als u lid wordt van KansPlus kost dat u het eerste jaar € 10.  

U krijgt dan cadeaubonnen voor twee lekkere maaltijden bij restaurant ‘De Blauwe Speklap’ van 

GVO de Klup.  

Geef uw naam, adres, tel. e-mail door aan GVO de Klup en wij nemen contact met u op. 

KansPlus Nijmegen en omgeving is er voor u! 

 

 

 

 

 

 

Theo Heijmans 

Onlangs hebben we het trieste bericht ontvangen dat een markant mens afscheid van het leven 

heeft genomen. 

Theo was al heel lang een bekend gezicht op GVO en velen zullen hem gaan missen om zijn 

bijzondere verhalen, eigenzinnige beslissingen maar ook het bijspringen bij het zetten van koffie en 

zijn unieke optreden als Sint Nikolaas op de pakjesavond. 

Dag Theo, je wordt nooit vergeten. Zoals jij was, was alleen jij. 

 

 



Word jij onze nieuwe huisgenoot? 

Enthousiaste jongeren zoeken misschien wel jou! 

Stichting Majstro is een ouderinitiatief en realiseert een woonplek in 
Nijmegen/Lent voor jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige 
beperking. Beperkingen in al zijn diversiteit met 24/7 zorg. Het 
wooninitiatief zal in de eerste maanden van 2022 gereed zijn. Er is ruimte 
voor 10 jongeren. Elke jongere heeft zijn of haar eigen kamer met een 
gezamenlijke leefruimte met tuin. 

Geïnteresseerde kandidaten, die passen in de hieronder weergegeven 
profielschets, kunnen zich van harte bij ons aanmelden. Contactgegevens 
staan onderaan op deze pagina. 

Bewonersprofielschets 

• Leeftijd: tussen 15-30 jaar 

• Beperking: verstandelijke en/of meervoudige beperking 
• Zelfstandigheid: 24/7 zorg aanwezig 
• Dagbesteding/onderwijs: in de omgeving van Nijmegen 
• Mobiliteit: het wooninitiatief is gelijkvloers en bevindt zich op de 

begane grond. Rolstoel afhankelijkheid is mogelijk 
• Zorgfinanciering: financiering vanuit WLZ         
• Wonen/zorg: Zorgwiel 
• Locatie: 'Hof van Holland' Lent (Nijmegen) 

Procedure 
Toekomstige bewoner en ouder(s)/wettelijk verantwoordelijke(n) gaan een 
kennismaking aan met een vertegenwoordiger van stichting Majstro. Bij 
wederzijds interesse volgt het contact met de gedragswetenschapper. Zij 
bekijkt of de mogelijk toekomstige bewoner past binnen de groep. Wanneer 
dit zo is wordt er gestart met een traject tot definitief wonen binnen het 
wooninitiatief van stichting Majstro en bent u als ouder(s)/wettelijk 
verantwoordelijke(n) betrokken bij de realisatie van het wooninitiatief. 

Neem voor meer informatie contact op met Christa 
Straatman, info@stichtingmajstro.nl of 06-14715393. 

 

 

 

 

 

https://zorgwiel.nl/
https://www.waalsprong.nl/hofvanholland
mailto:info@stichtingmajstro.nl


Prik een vorkje, steun je kluppie. 

Heb je zin om van de herfst uit eten te gaan om de culinaire schade in te halen?  

Overweeg dan eens om naar één van deze restaurants te gaan. Op die manier 

steun je GVO de Klup met 7,5% van wat je uitgeeft! 

Zo combineer je je eigen eetplezier met een extraatje voor de klup! Super 

toch? 

www.rijkvannijmegenculinair.nl/partner/gvodeklup 

 

 

 

http://www.rijkvannijmegenculinair.nl/partner/gvodeklup

