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Multisportdag voor mensen met een visuele beperking
Zondag 7 november heeft
de Multisportdag plaats
gevonden. Het was goed
bezocht en aardig wat
mensen met een visuele
beperking
hebben
deelgenomen
aan
verschillende sporten. Het
is zeer succesvol geweest!
Met de Multisportdag
hoopt het GOL veel
mensen enthousiast te
maken voor sporten.
Lees meer op omroep Flevoland:
https://www.omroepflevoland.nl/sport/260091/mensen-met-een-visuele-beperking-makenkennis-met-sport
Uitreiking GOL- Ed Luza Prijs 2021
Op 17 November jl. heeft
de uitreiking van de GOLEd Luza prijs, een bronzen
beeldje, plaats gevonden.
De prijs is dit jaar
toegekend aan Rob van
der Veer, de trainer van
het G-voetbalteam bij
SV Batavia ’90.
Afgelopen maand bestond
het G-voetbal in Lelystad
20 jaar. Het is 20 jaar
geleden opgestart door
Rob bij SV Batavia ’90.
Jarenlang heeft hij zich enthousiast ingezet voor dit team, dat zich het enige G-team in Lelystad
mag noemen. Hierbij organiseert hij onder andere een landelijk G-toernooi waarmee hij
jaarlijks Lelystad op de kaart zet.
Volg ons op: Facebook, Instagram & LinkedIn.
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Zijn vriendelijke manier van leidinggeven aan zowel het toernooi als aan het team worden bij
SV Batavia ’90 geroemd, en het was een mooi moment om dat ook namens het GOL te doen!
Kijk op omroep Flevoland: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/261481/rob-van-derveer-krijgt-ed-luzaprijs-voor-inzet-gehandicaptensport
GOL- Ed Luza prijs uitreiking 2020
In 2020 is de GOL- Ed
Luza prijs toegekend aan
de vrijwilligersgroep van
de Flevolandse Theatervereniging JTL.
Vanwege de coronamaatregelen is de prijs
op de locatie van JTL pas
afgelopen donderdag 18
november uitgereikt!
Vanaf de oprichting in
1988 heeft JTL open
gestaan voor allen die
theater willen maken.
Door de jaren heen
zaten daar ook kinderen
bij met het Downsyndroom, kinderen met ADHD, PPD NOS en autisme. Kortom, ieder kind dat graag theater
wilde maken was welkom!
In de beginjaren kende JTL een maximum leeftijd van 18 jaar, maar toen de jeugdleden van het
eerste uur 18 werden wilden ze graag blijven. Dit is mogelijk gemaakt. JTL is meer dan een
theatervereniging. In het gebouw aan de Kamp is ook ruimte voor een werkplek voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kostuumatelier vinden meerdere mensen een
veilige werkplek, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen mogelijkheden en niet met
onmogelijkheden. Extra speciaal is wel dat jongeren, die als jeugdspeler zijn begonnen bij JTL,
zelf leidinggevende zijn geworden. Hiermee is de cirkel rond en kan JTL doorgaan met het
aanbieden van theaterspelen voor iedereen die dat graag wil.

Volg ons op: Facebook, Instagram & LinkedIn.
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Wijziging samenstelling van het bestuur

Ik ben Judy Agata. Ik ben geboren op Curaçao en woon
al ruim 30 jaar in Lelystad. Ik heb een
bedrijfsinformatica achtergrond en werk voornamelijk
aan IT-deeltijdprojecten. De afgelopen 15 jaar wist ik dit
te combineren met mantelzorgtaken, samen met
anderen, door voor familieleden te zorgen. Verder
mocht ik van 2006 tot 2010 raadslid in Lelystad zijn.
Momenteel werk ik in mijn kerkgemeenschap mee in
het programma- en regieteam t.b.v. de online diensten.
Ook ben ik bestuurslid in mijn woonwijk, van stichting
MILA. Het Christelijk geloof is mijn fundament. Mijn
taak als bestuurslid bij de GOL beschouw ik als een
uiting van naastenliefde. Een roeping om mijzelf voor
Lelystad breed in te zetten, waar nodig. We moeten
meer naar elkaar omzien, want iedereen telt!

Volg ons op: Facebook, Instagram & LinkedIn.

