
 

Vrijwilligersnieuws september 2019 
  
 

NIEUWS 
 
Uitnodiging 13 december – unieke kans en afsluiting van het jaar! 
Michael Christensen – grondlegger van de clown in de gezondheidszorg komt in december 
naar Nederland en bezoekt CliniClowns om onze hele organisatie (hernieuwd) kennis met hem 
te laten maken. Michael kan als geen ander het belang van het werk van de clowns  
overbrengen en inspireren waarom dit werk er zo toe doet! 

 

 

Daarom nodigen we jullie graag uit voor zijn workshop op vrijdag 13 december a.s. in 
Amersfoort. Naast deze inspirerende workshop, maken we graag van de gelegenheid gebruik 
het jaar met jullie af te sluiten en vooruit de kijken op 2020! 

De tijd en details laten we z.s.m. weten. Aanmelden kan wel alvast al via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 
 

Nieuwe Clowns 

 
Er zijn de afgelopen weken maar liefst 7 nieuwe clowns 
begonnen!  
In regio Zuid zijn dit Niki Selbeck en Anna van Veen 
In regio Noord zijn dit Thomas van Ek en Tilly Sanichar 
In regio Midden Alissa Schaeffer en Toon Kuijpers 
En regio Zuid-Holland is dit Martine Dukker 
Lees het bericht hierover op intranet 

 

https://www.cliniclowns.nl/wie-zijn-we/geschiedenis
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/niki-selbeck-bonkie/
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/niki-selbeck-en-anna-van-veen/
https://intranet.cliniclowns.nl/nieuws/even-voorstellen-5-nieuwe-cliniclowns/
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Beeldje CliniClowns laatste editie 2018 
De afgelopen 15 jaar heeft CliniClowns elk jaar een nieuw bronzen beeldje uitgegeven. Dit jaar 
zullen wij helaas met deze traditie stoppen, en zal er voor het eerst geen nieuw beeldje meer 
uitgegeven worden. Er wordt geen nieuw beeldje meer toegevoegd aan onze huidige collectie.  
Het beeldje van 2018 is de laatste editie. We brengen in oktober onze donateurs hiervan ook 
op de hoogte d.m.v. de neusflits en de Lach! 
 
We hebben hiervoor gekozen, omdat de productiekosten van onze beeldjes bleven stijgen. 
Daarnaast daalde het animo voor ons beeldje. Hierdoor werd het steeds minder lonend om 
nog een nieuw beeldje te maken. Onze focus ligt nu op het verkopen van onze ‘oude’ voorraad 
van de huidige collectie beeldjes. Klanten tippen we dus vooral om te kijken op 
www.cliniclowns.nl/shop om daar hun collectie compleet te maken.  

Daarnaast gaan we kijken voor een alternatief product wat wij in de toekomst kunnen 
aanbieden. Tips zijn altijd welkom!  
 

OPROEPJES 
 

Donateursavonden 2020 
Vind je het leuk om tijdens de CliniClowns Donateursavond de rol van gastvrouw/gastheer op 
je te nemen en een groep van circa 20 donateurs te begeleiden? Je neemt je groep mee naar 
de 3 workshops en bent hun aanspreekpunt. We beginnen de avond om 18.00 uur met 
gezamenlijk eten en vanaf 19.00 uur ontvangen we alle gasten. Vanaf 22.00 uur zijn de gasten 
weer vertrokken en ruimen we nog even op.  Per avond hebben we 4 vrijwilligers nodig: 3 
vrijwilligers begeleiden de groepen en 1 vrijwilliger geeft de ‘Neusje op Neusje af’ quiz. De 
avonden in 2020 zijn op: 
 
Donderdag 23 januari 2020 
Dinsdag 3 maart 2020  
Donderdag 9 april 2020 
Dinsdag 19 mei 2020 

Belevingsdag 20 november 2019 
Op 20 november staat de Belevingsdag weer op het programma. We ontvangen gasten die 
CliniClowns in hun testament hebben opgenomen of ons jaarlijks met grote giften steunen. 
Graag nemen we hen mee in het werk van CliniClowns: de impact van het spel op kinderen in 
het ziekenhuis of dagopvang en op mensen met dementie. Voor deze dag zoeken we 2 
vrijwilligers. Wat is jouw rol? Je ontvangt de gasten en verzorgt koffie/thee. Rond lunchtijd 
zorg je ervoor dat de tafel gedekt is en alles op tijd klaar staat. We verwachten een groep van 
circa 20 donateurs. Je bent die dag van ongeveer 10.00-16.00h beschikbaar (in Amersfoort). 
 
Heb je interesse? Laat het ons via weten via detty@cliniclowns.nl 

 

http://www.cliniclowns.nl/shop
mailto:detty@cliniclowns.nl
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TERUGBLIK 

 
 

De Alpentocht was te gek! 67 wandelaars, 20 hardlopers en 389 fietsers kwamen 7 september 
over de finishlijn aan op de top van de Col du Galibier. Coen en de Alpentochtgastvrouw Conny 
Anders onthulden de eindstand tijdens de afsluitavond waar de ‘Fijn-dat-je-er-bent’ band er 
een feestje van maakte.  
Het evenement zou niet mogelijk zijn zonder de ruim 20 vrijwilligers die alle dagen hard 
hebben gewerkt aan de opbouw, de verschillende ‘posten’ op de berg hebben bemand, 
biertjes hebben getapt, catering hebben verzorgd, etc. etc. DANK JULLIE WEL! 
Beleef de Alpentocht mee en bekijk de aftermovie.  
 
Volgend jaar gaat de Alpentocht naar Val Thorens van 2-6 september. Heb je belangstelling om 
als vrijwilliger mee te gaan? Laat het ons alvast weten via vrijwilligers@cliniclowns.nl 

Hieronder een aantal mooie reacties van de vrijwilligers die mee waren dit jaar: 
 
Gonnie Beurskens: 

Het was inderdaad een fantastisch mooi gebeuren. 
De saamhorigheid, de emoties waren geweldig. 
We hebben er zo van genoten! En dan die geweldige opbrengst. 
Het was een eer om hier een steentje aan bij te kunnen dragen. 
Heel veel groetjes Jac en Gonnie 

Peggy van Bakel:  
“Het was in een woord ge-wel-dig!!!!. Als gezin, als deelnemers maar ook onder de deelnemers 
en ook onderling met de vrijwilligers en de organisatie. Het was echt super om deel uit te 
maken van zo'n mooi groot event voor met een geweldig doel! 

Het was weer een eer om met jullie mee te mogen helpen/werken.... Bedankt voor al die 
positieve energie die ik daar heb opgedaan. Daar kan ik nog wel een tijd mee vooruit 

😁😁😁😁” 

https://www.youtube.com/watch?v=MyPHmbrWdHA&feature=youtu.be
https://www.alpentocht.nl/
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://intranet.cliniclowns.nl/wp-content/uploads/2019/09/69763085_2423296171104979_6343395859849281536_o.png
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Hierboven Peggy met haar man en zoontje die beiden deelnemer waren. Lees hun bijzondere 
verhaal op deze mooie blog.  
 

Training vrijwilligers 28 september 
Afgelopen zaterdag kwam Patrick van Gils weer op kantoor om de training te verzorgen “hoe 
vertel je over CliniClowns in je eigen woorden”. Het was wederom een inspirerende ochtend! 
 

 

Op 8 en 9 november staan de volgende trainingen gepland!  

https://www.cliniclowns.nl/blog/verhalen/vader-en-zoon-fietsen-naar-de-top-voor-cliniclowns
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WIST JE DAT 
 
Er nog meer nieuwtjes te vinden zijn op intranet? https://intranet.cliniclowns.nl/ 
En dat je hier zelf ook heel makkelijk een berichtje kunt plaatsen? Bijvoorbeeld over een leuke 
actie waar je bent geweest, een gesprek dat je hebt gehad met een donateur of iets anders dat 
je graag wilt delen of vragen m.b.t. CliniClowns! Heb je nog geen toegang, laat het ons weten 

dan helpen we je.  

 

 

 

 

 

 

 

Én: einde van het jaar lanceren we een nieuwe intranet omgeving. Meer nieuws erover volgt! 

 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind oktober 

 
 

https://intranet.cliniclowns.nl/

