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Ingrid Kanen

ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Ledenadministratie
Ingrid Kanen

ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Opzeggingen dienen altijd via E-mail of schriftelijk gemeld te worden
bij de ledenadministratie. U bent na datum van opzegging nog 1 maal
contributie verschuldigd. Tijdens de opzegtermijn kunt u wel gewoon
blijven gymmen! De ledenadministratie stuurt u een bevestiging waarop
de einddatum vermeld is i.v.m. de opzegtermijn. Deze bevestiging is
tevens het bewijs van opzegging. Een opzegtermijn loopt van 1-1 t/m
28-02 of 1-3 t/m 30-4 of 1-5 t/m 30-6 of 1-9 t/m 31-10 of 1-11 t/m
31-12 ongeacht datum van incasseren.
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Kopijsluitingsdatum
De kopij voor de volgende uitgave van Gymmi willen we graag op tijd
binnen hebben op ons kopijadres:
Marianne Bakker
Kopij mailen kan naar:
gymmi@gvVoorwaarts.nl
De volgende kopijsluitingsdatum is: vrijdag

29 oktober 2021

---------------------------------------------------------------------------------------

Realisatie
Redactieleden
Christel Louwers
Tiny Rombouts
Eric Steutel
Peer Willekens

Kopijcontrole
Marianne Bakker
Lay-out
Peer Willekens

Digitale verspreiding
Christel Louwers
Publicatie website
Karin Smolders
Publicatie facebook
Marianne Bakker

Bezoek onze website: www.gvVoorwaarts.nl
Bezoek ons op Facebook: GV Voorwaarts Veldhoven
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Van de redactie
Hallo allemaal,
Voor jullie ligt weer een nieuwe Gymmi. Deze maand
ontvingen we meer kopij dan de vorige keer doordat er weer
meer activiteiten in de vereniging kunnen plaatsvinden en
opgestart worden. Ook ontvingen we uitgebreide verslagen van
activiteiten die hebben plaatsgevonden waaronder het Feel Good Event
en het kampweekend. Tevens ontvingen we enkele aankondigingen en
inschrijfformulieren van activiteiten die er weer aankomen.
De maandelijkse borrelavonden in de Kantiny worden weer opgestart en
vinden plaats op 13 oktober en 10 november. Het avondspel van de
jeugdcommissie vindt 20 november weer plaats. Dit jaar ook weer
clubkampioenschappen die in december verdeeld over 2 zondagen
georganiseerd gaan worden. Tevens is de deelname aan de Grote
Clubactie weer opgestart om weer extra inkomsten te genereren om
investeringen te kunnen doen. Afgelopen jaar is veel van het verdiende
geld in extra materialen gestopt waar alle leden gebruik van kunnen
maken tijdens de lessen.
Frank van Keulen, een oud-turner van Voorwaarts, stuurde vanaf
september 2016 maandelijks een verhaaltje wat hij in het verleden of
heden geschreven had, deze maand zijn laatste stukje…… . Frank
bedankt voor je bijdrage. Als iemand anders een bijdrage wil leveren
aan de inhoud van Gymmi dan kan dat, voel je vrij een daarvoor een
artikeltje te sturen naar ons kopijadres: gymmi@gvVoorwaarts.nl
Overigens worden 7 pagina’s van Gymmi elke maand gevuld door onze
adverteerders. Heb je iets nodig, kijk even in de advertenties en koop bij
onze adverteerders en als die het niet hebben, ga je pas naar een ander.
Tot de volgende Gymmi,
De redactie
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Agenda
10 okt.
13 okt.
16 okt.
25 okt.
29 okt.
31 okt.
06 nov.
06 nov.
07 nov.
10 nov.
14 nov.
20 nov.
26 nov.
05 dec.
12 dec.
12 dec.
19 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.

Uitgave Gymmi oktober
Borrelavond in de Kantiny
Teambuilding kader/ vrijwilligers (VW 90)
Begin Voorwaarts herfstvakantie
Kopijsluitingsdatum Gymmi november
Einde Voorwaarts herfstvakantie
Receptie 14.00 - 17.00 (VW 90)
Feest kader/ vrijwilligers 19.30 - 1.00 (VW 90)
Oprichtingsdatum Voorwaarts 90 jaar
Borrelavond in de Kantiny
Uitgave Gymmi november
Op Voorwaarts safari (jeugdactiviteit)
Kopijsluitingsdatum Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur
Uitgave Gymmi december
Clubkampioenschappen
Clubkampioenschappen
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten vanaf 15.30 uur

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
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Toterfout 13a
5507 RD te Oerle
Tel 040 - 258 63 10
www.gasterijdorpsgenot.nl
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Start Grote Clubactie 2021
We zijn alweer gestart met de Grote Clubactie 2021.
Vanwege de Corona perikelen het afgelopen jaar,
hadden we de Voorwaarts prijzen voor de nummers
1,2 en 3 en de groep die de meeste loten hebben
verkocht nog steeds niet uitgereikt. Dat hebben we
maar eerst gedaan. In 2020 is de beste
lotenverkoopster van de Grote Clubactie van G.V.
Voorwaarts geworden:
Zoë Hess met 72 loten.
Zoë heeft naast uiteraard de bokaal “Beste lotenverkoper Grote
Clubactie 2020 G.V. Voorwaarts” nog een cadeaubon gekregen om
samen met een vriendinnetje een uurtje te gaan trampolinespringen bij
Street Jump in Veldhoven.
Tweede werd Sterre Willemse met 64 loten, derde Danny van Oorschot
met 45 loten. Sterre en Danny hebben ook een cadeaubon voor een
uurtje trampolinespringen ontvangen.
Groepswinnaar is de groep Recreatieve meisjes 6 t/m 8 jaar van trainster
Ellen geworden. Ook zij gaan bij Street Jump wat trampoline-fun
beleven.
Op zaterdag 18 september is de Grote Clubactie 2021 van start gegaan.
In 2020 hebben we € 8.250,-- opgehaald en dit jaar gaan we voor
€ 10.000,--. Waarom zetten we zo hoog in? Omdat de mogelijkheden
vanuit de Grote Clubactie wederom verbeterd zijn, er meer leden een
boekje hebben gekregen en omdat we enthousiaster zijn geworden door
het mooie resultaat van vorig jaar.
Alle lotenboekjes die uitgereikt zijn
hebben een persoonlijke QR-code.
Hiermee kun je online loten verkopen
die direct op naam van de verkoper
geregistreerd worden. Een lot kost € 3,-waarvan € 2,40 naar de vereniging gaat.
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Nieuw is dat de lotenverkoper de eigen lotenverkoop
digitaal bij kan houden. Via “mijn stand”. Die met een
code te openen is (code staat op het verkoopboekje).
Digitaal kan de lotenverkoper ook een eigen
verkooppagina aanmaken en de eigen QR-code
versturen via apps, e-mails, Facebook en Twitter.
Om de digitale reikwijdte te verruimen. Uiteraard is het
ook nog steeds mogelijk om de boekjes gewoon in te
laten vullen.

Wat is er voor de lotenkopers te winnen?
Hoofdprijs: € 100.000,--.
2e Prijs : Auto Seat mii Electric.
3e Prijs : Keuken Kampioen cheque t.w.v. € 10.000,--.
Kleinere prijzen zoals fietsen, reischeques etc. Maar kijk vooral ook op
de website van de Grote Clubactie: www.groteclubactie.nl.
Op het moment van schrijven zijn we nog net geen
week onderweg en is online al 22 % van de doelstelling
gerealiseerd.

De individuele en groeps-tussenstand is als volgt:
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Uiteraard worden er vanuit Voorwaarts ook weer prijzen uitgereikt aan
de lotenverkopers die op nummer 1, 2 en 3 van de lijst staan. En een
Groepsprijs voor de groep die de meeste loten heeft verkocht. Ook
vanuit de Grote Clubactie zijn er prijzen te winnen voor de
lotenverkopers. Onder andere de 20 loten actie.
Zie hiervoor: https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/win-acties/
Verkoop jij 20 loten of meer tijdens de Grote Clubactie dan krijg je
toegang tot leuke kortingen op dagjes uit, gratis entreekaartjes en
aanbiedingen bij het uitzoeken van een nieuwe sportoutfit.
De Grote Clubactie sluit op dinsdag 23 november
2021 om 23:59 uur.
Trekking van de prijzen op woensdag 8 december
2021.
Vanaf 15 december ontvangt Voorwaarts de
fysieke cheque van de opbrengst die in januari
2022 uitbetaald wordt.
Ook dit jaar wordt geïnventariseerd wat de trainers en trainsters nodig
hebben aan turnmaterialen om de lessen voor onze leden weer
interessanter en leuker te maken. Om het plezier aan bewegen in de les
te kunnen verhogen. Zodat we lekker gezond blijven met z’n allen.
Dus ik zou zeggen veel plezier met het verkopen van de loten.
Verkopers alvast hartelijk dank voor de inzet voor het verkopen van de
loten. Trainers & trainsters hartelijk dank voor het enthousiasmeren van
onze turners & turnsters. En natuurlijk kopers hartelijk dank voor het
ondersteunen van onze mooie vereniging.
Met vriendelijke groeten,
Jan Verhees,
Coördinator Grote Clubactie 2021.
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Feel Good Event
Zaterdag 18 september
2021 vond het Feel Good
Event plaats ter ere van het
90-jarig bestaan van G.V.
Voorwaarts. Een event
speciaal voor onze leden
vanaf 16 jaar, een vrij
toegankelijk
evenement
georganiseerd onder de Corona richtlijnen.
Er waren verschillende kraampjes voor standhouders gehuurd die daar
hun waren konden uitstallen. Er waren turnpakjes, keramiek, stoepkrijt,
houten cadeautjes, hondenspeeltjes, snoep, kruidenthee, oliën,
gezondheidshakes, etc. te koop. Ook kunstuitleen en massages
behoorden tot de mogelijkheden. Daarnaast standjes van de Zonnebloem
en de Wensfiets.

Het weer was zeer goed en de opkomst redelijk. De standhouders waren
over het algemeen tevreden over de leuke dag, de zon, de muziek en
eindelijk weer eens op een festijn aanwezig te kunnen zijn.
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Voor de Voorwaartsleden waren er gratis
cupcakes, yoghurtjes en een suikerspin.
Hoogtepunt van de dag was het feit dat ons
Voorwaartslid Corrie Verhoeven voor het
eerst in haar leven een suikerspin at. Corrie
wordt dit jaar 90 jaar oud. Evenals onze
mooie vereniging.
Iedereen hartelijk dank voor de gezelligheid. Een zeer geslaagd evenement, goed
georganiseerd en weer een heerlijk
Voorwaartsevent om trots op te zijn.
J.V.
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HERFSTVAKANTIE
maandag 25 oktober 2021
tot en met
zondag 31 oktober 2021
Dan zijn er GEEN LESSEN
-----------------------------------------------------------------------------------------
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Borrelavond in de
Kantiny bij Voorwaarts
Het is alweer een hele poos geleden dat er een
bijklets/borrelavond heeft plaatsgevonden in de
Kantiny. Corona heeft heel wat plannen gedwarsboomd, maar gelukkig
gaat het de goede kant uit en mogen/kunnen we weer meer ondernemen.
Nog even voor diegene die nog niet met deze activiteit bekend is:
De bijklets/borrelavond vindt 1x per maand plaats in de Kantiny van
Voorwaarts vanaf 20.00 uur. Iedereen - jong en oud, (kader)leden en
familie/vrienden van (kader)leden - is welkom. De avond is bedoeld om
bij te kunnen praten over van alles en nog wat, buiten de lessen en
andere sportieve activiteiten om. Dit doen we onder het genot van een
hapje en drankje (deze zijn wél voor eigen rekening). Het mes snijdt
aan twee kanten, wij hebben een gezellige avond en we spekken de kas
van Voorwaarts.
De eerstvolgende data zijn:

woensdag 13 oktober.
woensdag 10 november.
Wil je een week van tevoren een
herinnering ontvangen via mail,
of wil je van de mailinglijst af, laat het me
weten via: ineketompson@gmail.com
We hopen jullie op 13 oktober en/of 10 november te kunnen
verwelkomen.
Met sportieve groet,
Ineke Tompson
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Op Voorwaarts Safari
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Clubkampioenschappen 2021
Vorig jaar hebben we besloten om geen Clubkampioenschappen te
organiseren vanwege Corona. Dit jaar bestaat Voorwaarts 90 jaar en
willen we graag dat het wel doorgang kan vinden. Dit hebben veel leden
ook uitgesproken en gevraagd.
We willen de Clubkampioenschappen dit jaar over 2 dagen verdelen.
Om zodoende met minder mensen in de turnhal te zijn en ook minder
mensen tegelijkertijd op de tribune te hebben. We hebben de organisatie
in gang gezet. Het blijft natuurlijk nog een beetje onzeker of het
doorgang kan vinden gezien het feit dat de maatregelen nog altijd
kunnen veranderen.
Op de Clubkampioenschappen is natuurlijk het moment om aan ouders,
familie en vrienden te laten zien wat je de afgelopen tijd geleerd hebt.
Er wordt weer als vanouds in alle leeftijdscategorieën, jongens, meisjes,
groot, klein, gestreden om het Clubkampioenschap 2021!
Jij doet toch zeker ook mee?!
Wanneer?
Waar?
Tijd?

Zondag 12 en zondag 19 december 2021
Turnhal Kempen Campus
Wordt bekend gemaakt zodra
alle inschrijvingen binnen zijn.

Hoe aanmelden?
Dit jaar hebben we een link waarop je je kan
aanmelden voor de Clubkampioenschappen:
http://turnfotos.nl/CK2021/
Inschrijfgeld: € 4,-- per persoon.
Uiterste inschrijfdatum:
Zaterdag 13 november 2021.
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Na deze datum wordt geïnventariseerd hoeveel inschrijvingen er zijn en
hoe iedereen kan worden ingedeeld. Dan pas wordt bekend gemaakt op
welke dag en welke tijd je moet turnen. Na definitieve indeling kan dit
niet meer veranderd worden.
Entreegelden voor het publiek:
0 - 6 jaar: gratis
7 - 12 jaar: € 1,-13+ jaar: € 2,-Wij hopen op veel inschrijvingen en leuke Clubkampioenschappen!
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11-7-2021

Het laatste stukje......
Toen zo'n 5 jaar geleden Peter Willekens en Marianne
Bakker bij ons op bezoek waren, ging het over van
alles en nog wat.
Een gezellig middagje; praten over vroeger en de
toekomst. Ik vertelde op een gegeven moment, dat ik verhaaltjes schreef
en dat er een aantal waren geplaatst in het clubblad van Tafeltennis
Vereniging Veldhoven. Toen ik er een paar had laten lezen, zei Peter,
"dit is misschien ook wel iets voor ons clubblad".
Nu, zo'n 5 jaar later, is dit het 51ste stukje en tevens het laatste!!
Ik hoop, dat ik wat heb bijgedragen met mijn verhaaltjes, soms waar
gebeurd en ook wel eens wat erbij verzonnen.
Ik zou het mooi vinden, als in het volgende clubblad iemand anders zijn
belevenissen vertelt, waar of niet waar gebeurd!!
Bedankt voor het lezen en wie weet, tot ooit........
Frank
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Kampweekend 2021
voorbij
Hallo “Voorwaarts” kampweekend jeugd,
Dit is alweer het laatste artikeltje over het kampweekend. Waren jullie er
ook bij? Hebben jullie net zo genoten als wij? Er waren 63 stoere meiden
en jongens ingeschreven. Wij, dat zijn de deelnemers, de groepsleiding,
de kampstaf en de extra hulp hebben enorm genoten van dit geslaagde
“AANGEPASTE” kampweekend met goed eten en een leuk programma.
Het weer werkte heel goed mee, we hadden prachtig zonnig en warm
weer. Zelfs ’s avonds was het niet echt nodig een jas aan te doen.
Kampeerboerderij “W’tjewel” in Eersel, onze feestboerderij, was bekend,
we zijn er al eens eerder geweest. We zijn begonnen met de het rode
draadspel en hebben daarbij foto’s gezocht, daarna hebben we een
spelenkermis “Spel zonder grenzen” gespeeld. Ook hebben we “Zoek de
gymzalen”, een “Quiz” en het “Eierkloppersspel” gespeeld. We sloten af
met een “Smokkelbosspel” en een “Competitie”. Alles verliep goed, want
onze deelnemers waren top.
Het ontbijt en de lunch waren weer goed verzorgd. We hadden dit jaar
weer lekkere frietjes, snacks en tomaat met komkommer. De kookstaf had
het weer prima voor elkaar dit weekend. Ik vond het allemaal erg lekker.
Ik heb begrepen dat een aantal van ons wel wat moe geworden was, maar
of dat alleen aan de spelen gelegen heeft? Volgens mij waren er onder ons
die wat slaap tekort kwamen.
Volgend jaar kun je ook weer mee op kamp. We gaan dan op
30 september, 1 en 2 oktober 2022. De locatie is de “De
Willy Hoeve ” in Bergeijk. Het thema is nog niet bekend,
maar daar lees je in een van de komende Gymmi’s meer over.
Tot volgend jaar!
Peer Willekens
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Impressie van het kampweekend
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PC ELLENDE?
BEL ONS!
06-42 65 91 99
Problemen met uw computer?
Pc-Utilities onderzoekt, adviseert en lost het probleem voor u op.
Start uw pc niet meer op of valt uw pc soms spontaan uit met blauwe schermen terwijl u aan het werk bent?
Is uw laptop op de grond gevallen, of heeft een omgevallen kop koffie ervoor gezorgd dat uw laptop niet
goed meer functioneert? Voor al deze problemen hebben wij de oplossing!

Een PC op maat
Meestal zijn de desktop computers die u in de winkel kan kopen het net even niet.
Als u wat meer flexibiliteit wil dan kan u ook zelf een systeem laten samenstellen. U kan alle specificaties aan
ons doorgeven, of alleen een idee van wat uw aanstaande computer moet kunnen, wij regelen de rest.
Hulp nodig met kiezen? Wij staan voor u klaar!

Data Recovery
Samen met onze partner DDRecovery kunnen wij uw belangrijke data terughalen!
Indien u niet meer aan uw data kan door:
• Virussen
• Harde schijf of notebook is gevallen
• Spanningsproblemen door stroomstoring of blikseminslag
• Per ongeluk een of meerdere bestanden verwijderd
Schakel onze hulp in en kijk op www.ddrecovery.nl voor de tarieven en werkwijze.
Contactgegevens:
Pc-Utilities
Paleisstraat 17
5507 LE Veldhoven
Telefoon: 06-42659199
Zie onze internetsite voor meer info: www.pc-utilities.nl
@mail: sales@pc-utilities.nl
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Kleurplaat
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Kampweekend 2021
Vorig jaar ging het kampweekend vanwege de pandemie niet door. Dit
jaar besloot de kampcommissie in mei om de organisatie van het
kampweekend toch op te starten. Vanwege de onzekere situatie werd
wel gekozen voor een aangepaste vorm. Een paar maanden later was het
dan zo ver…..
Zaterdagmorgen zijn alle deelnemers keurig op tijd naar de kiss & ride
locatie gebracht. Het was een klein stukje lopen naar de boerderij. De
bagage werd op de kamers gezet en er werd een groepsfoto gemaakt.
Na de groepsfoto was het tijd voor het spel zonder grenzen, een leuk
spel uit de kampgeschiedenis van onze jarige vereniging. De frietjes en
de sombrero's vlogen door de lucht, er werd geskied in Oostenrijk en in
Duitsland werd het bier rond gebracht. Dit alles op een groot veld in een
heerlijk zonnetje.
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Ondertussen is de kookstaf druk bezig om alles klaar te zetten voor de
lunch. Na de boterhammetjes en wat vrije tijd, gingen de groepen in het
bos naar verschillende opdrachten en posten met spelletjes. Bij een
aantal van die opdrachten moesten ze zelf foto’s maken.

Eenmaal terug op de boerderij was het natuurlijk tijd voor frietjes.
Na het eten was het tijd voor een leuke quiz met opdrachten zoals: maak
een mummie van je groepsleiding.
Daarna kwam wat ze al lang naar vroegen, de griezeltocht. Het
eierkloppersspel is ook in de geschiedenis van onze club al vaker
gespeeld.
Houden
alle
kinderen de eieren heel als ze
eierkloppers tegen komen??
Ze schrokken er wel van toen
die tevoorschijn kwamen. Ze
hebben het goed geprobeerd,
maar er waren genoeg eitjes
over voor bij het ontbijt.
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Na het ontbijt gingen we naar het bos voor een smokkelspel waar de
kinderen flink moesten rennen voor de jagers. De groepjes moesten op
zoek naar alle groepsleiding om een consumptiebon te halen om
daarmee in de Kantiny iets lekkers voor die groepsleiding te halen.
De conditie is flink op de proef gesteld, want de jagers waren snel en
slim, soms kwamen ze van twee kanten.

Na de lunch waren ze nog flink fanatiek tijdens de competitie.
Zwerkbal, levend vier op een rij, kokervoetbal en een puzzelestafette.....
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Er was ook nog een rode draad spel, een kaart met foto's van dingen die
ze tijdens het kamp konden tegenkomen waarmee ze op de foto
moesten.

Met alle spelletjes konden punten verdiend worden. De jongere een
oudere groepen hadden een aparte competitie, dus waren we 2 winnaars:
G.Z.N. (groep zonder naam) en de Henkies!!! Na de prijsuitreiking
vertrokken we weer gezamenlijk naar de kiss & ride zone en zat het er
weer op voor dit jaar.

Iedereen die meegeholpen heeft om er weer een mooi weekend van de
maken super bedankt!!
Tot volgend jaar,
Marianne
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Gefeliciteerd
Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand
…………………. november:
01
03
07
11
11
14
15
16

Devin Schellen
Maria Matheeuwsen
Vrony Derks
Jessie Deeben
Henri v.d. Schoot
Sharron van Zantvoort
Janette Blaauw
Michel van Beek

18 Jacqueline Slegers
29 Laure Veen
30 Paulien van Barschot

is hulpleiding.
is erelid.
is hulpleiding.
is hulpleiding.
is erelid.
is hulpleiding.
is erelid.
is leider, zit in de jeugdcommissie en
vrienden van Voorwaarts .
is erelid en kantinemedewerkster en
notuleert de bestuursvergaderingen.
is leidster.
is invalleidster, hulp bij activiteiten van
de kleutercommissie.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tot de volgende maand,
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Doorstroom van leden
Binnen Voorwaarts schuiven kinderen niet automatisch door naar een
ander lesuur wanneer de grensleeftijd van een les bereikt wordt.
Hier zijn diverse redenen voor. Bijvoorbeeld omdat kinderen er niet
altijd aan toe zijn om door te stromen ondanks dat ze de leeftijd hebben.
Of omdat vriendinnetjes nog in het huidige uur blijven etc. Doorstromen
gaat altijd in overleg met de ouders, het kind en de trainer. Wanneer een
lid door wil stromen naar een andere les, dient de ouder/verzorger dit te
melden via mail bij de ledenadministratie. (info@gvVoorwaarts.nl)
Op de websites, onder de knop ‘lesaanbod’, staat vermeld voor welke
les een wachttijd geldt. Omdat de wachttijd soms vrij lang kan zijn, is
het aan te raden om tijdig een aankomende doorstroom aan te melden.
Vanwege het behoud van de veiligheid kunnen we helaas niet meer
leden in een les toelaten dan wenselijk is. Wij vertrouwen op uw begrip
hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Gym- en Trimvereniging Voorwaarts Veldhoven,
Ingrid Kanen
www.gvVoorwaarts.nl
info@gvVoorwaarts.nl

