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49ste jaargang     10de uitgave     nr 476     december 2021  

 

  

 Organisatie 

 

Accommodatie Kempen Campus 

 

Knegselseweg 50 

5504 NC Veldhoven 

Telefoon: 040-2309606   Rabobank: NL37RABO0153683376 

Kamer van Koophandel: 40236061          www.gvVoorwaarts.nl 

 

Bestuur 

 

Bart Oerlemans  Voorzitter   

Jan Verhees  Bestuur  

Patty Teeuwen  Bestuur  

Mandy Aarts  Bestuur 

 

Managers 

 

Mirjam van Houten  Manager Personeel en Organisatie 

Mandy Aarts  Manager Financiën 

Tiny Rombouts  Manager Kantiny 

Vacature  Manager PR 

 

Karin Smolders   Secretaris 
 

 

 

 

 

 

Voor info zie website: www.gvVoorwaarts.nl 
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Contactpersonen  
 

Kristie Berentsen Contact personen 06-21879348 

Vacant ongewenste intimiteiten   
 

 

Contactpersonen commissies 
 

Algemeen bestuur Karin Smolders secretariaat@gvVoorwaarts.nl 

 

Kleutercommissie Karin Smolders kleuter@gvVoorwaarts.nl 

 

Jeugdcommissie Kevin Smit jeugd@gvVoorwaarts.nl 

 

Commissie B.O.M. Marjanne Smits bom@gvVoorwaarts.nl 

 

Kampcommissie Peer Willekens kamp@gvVoorwaarts.nl 

 

Technische com. Henk Smits tc@gvVoorwaarts.nl 

 

Leiderscommissie Ingrid Steutel leiderscommissie@gvVoorwaarts.nl 

 

Redactiecommissie Eric Steutel redactie@gvVoorwaarts.nl 

 

Ledenadministratie 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 31 december 2021 
 

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

Realisatie 
 

Redactieleden Kopijcontrole  Digitale verspreiding 

Christel Louwers Marianne Bakker  Christel Louwers 

Tiny Rombouts Lay-out  Publicatie website 

Eric Steutel Peer Willekens  Karin Smolders 

Peer Willekens   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 lezers, 

 

Voor jullie ligt alweer de laatste uitgave van ons 

clubblad “Gymmi” van het jaar 2021. Deze keer hebben 

we 32 pagina’s zeer gevarieerde artikelen en nieuws. 

 

Zoals je in de inhoudsopgave op pagina 4 hiernaast kunt zien, zijn er 

verslagen van diverse activiteiten en aankondigingen van nieuwe 

activiteiten in het komend jaar.  

 

We hebben een jaar achter de rug waarin we een tijd lang niet mochten 

sporten of alleen aangepast (buiten) konden sporten.  

Per 28-11-2021 zijn de coronamaatregelen rondom de sport ook weer 

aangescherpt.  

Vanaf zondag 28-11-2021 geldt dat er drie weken lang geen lessen 

gegeven mogen worden na 17.00 uur. Dit betekent dat alle lessen van 

maandag t/m zondag vanaf 17.00 uur komen te vervallen.  

De lessen doordeweeks en het weekend tot 17.00 uur 

kunnen wel doorgaan. 

Voor nu is de duur van deze maatregel 3 weken. Dit betekent in ieder 

geval dat t/m zondag 19 december er geen lessen na 17.00 uur zijn.  

 

Let op: van 24 december 2021 tot en met 9 januari 2022 is het 

kerstvakantie, dan zijn er geen lessen. 

 

Wij wensen alle leden, leiding en 

hulpleiding, kaderleden, vrijwilligers, 

managers en bestuur fijne feestdagen toe 

en een goed begin van het nieuwe jaar. 

 

                                               De redactie 
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Agenda 

 

 

11 dec. Uitgave Gymmi december  Voorwaarts 

12 dec. Clubkampioenschappen geannuleerd  Voorwaarts 

19 dec. Clubkampioenschappen geannuleerd  Voorwaarts 

24 dec. Zalen gesloten vanaf 15.30 uur  Gemeente 

24 dec. Begin Voorwaarts kerstvakantie  Voorwaarts 

25 dec. Zalen gesloten i.v.m. Kerst  Gemeente 

26 dec. Zalen gesloten i.v.m. Kerst  Gemeente 

31 dec. Kopijsluitingsdatum Gymmi januari  Voorwaarts 

31 dec. Zalen gesloten vanaf 15.30 uur  Gemeente 

2022 

01 jan. Zalen gesloten i.v.m. Nieuwjaar  Gemeente 

09 jan. Einde Voorwaarts kerstvakantie  Voorwaarts 

15 jan. Uitgave Gymmi januari  Voorwaarts 

04 feb. Kopijsluitingsdatum Gymmi februari  Voorwaarts 

19 feb. Uitgave Gymmi februari  Voorwaarts 

04 mrt. Kopijsluitingsdatum Gymmi maart  Voorwaarts 

19 mrt. Uitgave Gymmi maart  Voorwaarts 

01 apr. Kopijsluitingsdatum Gymmi april  Voorwaarts 

16 apr. Uitgave Gymmi april  Voorwaarts 

06 mei Kopijsluitingsdatum Gymmi mei  Voorwaarts 

21 mei Uitgave Gymmi mei  Voorwaarts 

03 jun. Kopijsluitingsdatum Gymmi juni  Voorwaarts 

18 jun. Uitgave Gymmi juni  Voorwaarts 

26 aug. Kopijsluitingsdatum Gymmi september  Voorwaarts 

10 sep. Uitgave Gymmi september  Voorwaarts 

23 sep. Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober  Voorwaarts 

30 sep. Kampweekend in Bergeijk  Voorwaarts 

     - 02 okt. 

08 okt. Uitgave Gymmi oktober  Voorwaarts 

28 okt. Kopijsluitingsdatum Gymmi november  Voorwaarts 

12 nov. Uitgave Gymmi november  Voorwaarts 
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Beste leden, vrijwilligers en 

Voorwaartsfamilie, 

 

Bij deze alweer de laatste brief van 2021, wat gaat de tijd toch vlug!  

We hebben veel dingen binnen Voorwaarts om in 2021 dankbaar voor te 

zijn en daar wil ik even bij stilstaan: de vele evenementen (waaronder 

het kampweekend) die door konden gaan dit jaar, de lessen die 

grotendeels toch door konden gaan, de vele vrijwilligers en trainers die 

zich week na week inzetten om alles in goede banen te leiden, de 

gezonde financiën (wat een hele zorg minder is dan enkele jaren 

geleden), de accommodatie die we hebben die een van de meest 

complete zalen is van Nederland, etc. 

 

Zo zie je maar weer dat er ondanks de mindere momenten en donkere 

dagen er ook altijd veel punten zijn om dankbaar voor te zijn. 

Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet in 2021: alle commissies, het 

overige bestuur, de kantinemedewerkers, de leiding en hulpleiding, de 

gemeente Veldhoven voor de samenwerking, de vrijwilligers voor hun 

inzet en iedereen die ik vergeet… 

 

Al 90 jaar is Voorwaarts een topvereniging met een mooie geschiedenis 

en wij als bestuur gaan ons 100% inzetten om dit nog lang zo te houden!  

Rest mij nog om iedereen de komende maand december alvast een fijne 

Sinterklaas en daarna mooie feestdagen te wensen met de hoop op een 

prachtig en sportief 2022. 

Ik hoop dat 2022 jullie mag brengen wat jullie ervan hopen. 

 

Met sportieve groeten,  

Bart Oerlemans 
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Spaar je club gezond 

Opbrengst van de actie van PLUS van Reijen 
 

Namens Voorwaarts: DANKJEWEL, Plus van Reijen!!! 

Dankzij hun klanten die ook Voorwaarts een warm hart toedragen, heeft 

Patty een mooie cheque in ontvangst mogen nemen. 
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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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Tussenstand Grote Clubactie 2021 

 

Ten tijde van dit schrijven loopt de Grote 

Clubactie 2021 bijna ten einde. Nog 3 dagen 

te gaan en de tussenstand is als volgt: 

                                             

Hiervan is ca € 5.800,-- online binnen-

gekomen. 

1 Superlot van € 120,-- en de rest via de 

ingevulde lotenboekjes. 

 

Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet zijn de avondlessen 

van G.V. Voorwaarts niet meer mogelijk, dus wordt het nog een 

uitdaging om de doelstelling van € 10.000,- te halen zonder dat er echt 

nog trainingen worden gegeven. Ik ben benieuwd of er nog lotenboekjes 

bij de trainers thuis ingeleverd worden. 

 

Er kunnen nog steeds lotenboekjes ingevoerd en online loten verkocht 

worden tot en met dinsdag 30 november 2021, 23.59 uur. Bij de 

volgende Gymmi is de eindstand bekend. 

 

Andere belangrijke data: 
- dinsdag 7 december 2021: Sluiting inschrijving Kids verkoopwedstrijd. 

- woensdag 8 december 2021: Trekking Grote Clubactie 2021 en Superlottrekking. 

- donderdag 9 december 2021: Bekendmaking trekkingsuitslag Grote Clubactie 2021. 

 

Check voor prijzen www.clubactie.nl. De lotnummers staan vermeld op 

je bankafschriften en als je een e-mailadres hebt opgegeven op de mails 

die je hebt ontvangen vanuit de Grote Clubactie 2021. 

 

Vanaf zaterdag 11 december 2021: Deurmatdatum fysieke cheque 

clubopbrengst. 

 

Januari 2022: Uitbetaling verkoopopbrengst. 
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Hoe is de individuele en groeps-tussenstand momenteel? 

Vorig jaar had Zoë Hess gewonnen met het geweldige loten-aantal van 

72 stuks. En wat zien we nu? Gigantische aantallen zoals jullie allemaal 

kunnen zien. 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

Hoe doen de verschillende groepen 

het? Ook daar is een titanenstrijd 

gaande.                  

Dit zijn de tellingen die vanuit de 

Grote Clubactie uit het systeem 

worden gegenereerd.  

 

 

G.V. Voorwaarts heeft natuurlijk een ander systeem om de 

groepswinnaar te bepalen. Daar wordt ook nog gekeken hoeveel 

personen van de groep loten verkocht hebben en wat het gemiddeld 

aantal loten per groepslid is. Zodat ook kleinere groepen de kans hebben 

om te winnen. Bovenstaand overzicht kan dus nog wel eens anders 

uitvallen voor de toekenning van de Voorwaarts groepsprijs.  

 

Wat gaan we doen met de opbrengst? 

Natuurlijk gaan we inventariseren welke turnmaterialen gewenst zijn 

door de trainers en trainsters om hun les wat leuker en interessanter te 

kunnen maken. Dit wordt gedaan in overleg met de TV-commissie. Een 

gedeelte wordt gereserveerd voor nieuwe opbergruimtes voor deze 



13 
materialen. Tenslotte doen we een reservering in de clubkas voor 

onvoorziene zaken.  

Vertrouwende op een goede eindsprint in de laatste 3 dagen, bedank ik 

iedereen heel hartelijk voor de geweldige ondersteuning van onze 

vereniging. Het is geweldig om te zien hoe inspanning van een ieder kan 

leiden tot zo’n mooi resultaat. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Verhees 

Coördinator Grote Clubactie 2021. 
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Clubkampioenschappen 2021… 

geannuleerd… 
 

Helaaaaaaaaaas, de Clubkampioenschappen 2021 op 12 en 19 december 

kunnen niet doorgaan… Wij, als organisatie, balen er énorm van en 

jullie vast ook! We hadden al met veel scenario’s rekening gehouden. 

Zelfs met een mogelijkheid om het zonder publiek, maar met een heuse 

live-stream te gaan doen. Maar tegen de recente ontwikkelingen en 

maatregelen rondom het corona-virus; het verminderen van contacten en 

het niet door kunnen gaan van veel lesuren door de 17.00 uur maatregel, 

konden we niet meer op… 

 

Niet alleen de organisatie, maar de ook de trainers balen enorm!        

Met 235 inschrijvingen bleek dat heel veel van jullie zin hadden in een 

echte wedstrijd  en om aan papa/mama/broers/zusjes etc. te kunnen laten 

zien wat je allemaal geleerd had de afgelopen tijd! We hoorden zoveel 

positieve verhalen van alle trainers - hoe enthousiast er al voor geoefend 

werd!  

Dus hopelijk kunnen we later dit seizoen - richting het einde van het 

schooljaar - toch nog een keer proberen om de clubkampioenschappen 

te organiseren! Wij gaan ervoor, en jullie hopelijk dan ook weer!!! 

 

We hebben de werkzaamheden in gang gezet om de annulering van de 

clubkampioenschappen af te ronden. Iedereen krijgt het inschrijfgeld 

terug en de vrijwilligers worden geïnformeerd. Dit is nog wel even wat 

werk dus niet van vandaag op morgen geregeld. Mocht je het 

inschrijfgeld voor de kerst niet hebben teruggekregen of nog vragen 

hebben, stuur dan een mailtje naar: 

clubkampioenschappen@gvvoorwaarts.nl . 
 

Op naar een Clubkampioenschappen 2022 en dan maken we er iets 

moois van!!! 
 

De organisatie Clubkampioenschappen          M.S. 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 

 

In de turnhal op de Kempen Campus 
 

 ZONDAG 12 DECEMBER 2021 
 

en 
 

 ZONDAG 19 DECEMBER 2021 
 

 Kom naar dit turnspektakel!!!! 
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KERSTVAKANTIE 
 

                             De zalen zijn gesloten van 

 

                        Vrijdag 24 december 2021 

 

                 tot en met 

 

                       zondag 9 januari 2022 
 

 

        Dan zijn er GEEN LESSEN 
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Planning “GYMMI” 2022 

  

Voor het komende jaar heeft de redactie weer een planning gemaakt.    Je 

kunt deze datums noteren of print deze pagina uit de Gymmi, dan weet je 

wanneer je kopij van een activiteit, een bepaalde gebeurtenis of zomaar 

een leuk artikel in moet sturen. 

 Ons kopijadres is: 

 Marianne Bakker, De Klokkenmaker 8, 5506 CV, Veldhoven. 

 Of stuur je kopij naar het mailadres: gymmi@gvvoorwaarts.nl 

 

Ook kun je zien wanneer Gymmi digitaal verspreid wordt en je deze via 

de mail kan verwachten, zodat je weet wanneer je het clubblad krijgt. 

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

 Uitgave  Kopijsluitingsdatum Uitgave datum 
 

 januari  vrijdag 31 december zaterdag 15 januari 

 februari  vrijdag 04 februari zaterdag 19 februari 

 maart  vrijdag 04 maart zaterdag 19 maart 

 april  vrijdag 01 april zaterdag 16 april 

 mei  vrijdag 06 mei zaterdag 21 mei 

 juni  vrijdag 03 juni zaterdag 18 juni 
 

 Vakantie  Vakantie Vakantie 
 

 september  vrijdag 26 augustus zaterdag 10 september 

 oktober  vrijdag 23 september zaterdag 08 oktober 

 november  vrijdag 28 oktober zaterdag 12 november 

 december  vrijdag 25 november zaterdag 10 december 
 

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

Houd deze datums in de gaten, want: 

 

SAMEN HALEN WE ER MEER UIT!!! 

 

De redactie. 
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Gymmi Trofee ...............  

Ook jullie kunnen nominaties insturen. 
 

Zoals ook in voorgaande jaren zal op de komende algemene 

ledenvergadering van 2022 de traditionele "Gymmi Trofee" worden 

uitgereikt. 

De redactie kent de prijs voor de 30
ste

 maal toe aan de beste schrijfster 

of schrijver van artikelen in Gymmi in het jaar 2021. 

Jullie als lezers kunnen mee bepalen wie de "Gymmi Trofee" tijdens de 

algemene ledenvergadering in ontvangst mag nemen. 

 

Vind je dat een schrijfster of schrijver van artikelen bijzonder is 

opgevallen in een van de Gymmi's van januari t/m december 2021, 

laat dat dan even weten d.m.v. een mailtje aan ons kopijadres 

(gymmi@gvvoorwaarts.nl), vóór 31 december 2021. 

In een van de volgende Gymmi's zal de redactie bekend maken wie 

genomineerd worden voor de "Gymmi Trofee". 

 

De uiteindelijke winnaar of winnares zal dan tijdens de algemene 

ledenvergadering worden bekend gemaakt en zal de "Gymmi Trofee" 

met de oorkonde in ontvangst mogen nemen. 

 

Lees de clubbladen van 2021 nog eens door, zodat jij je favoriet aan ons 

kan doorgeven. Het is niet belangrijk of iemand veel of weinig heeft 

geschreven, ook iemand die opviel door een leuk, ontspannend, sportief, 

opbouwend of zomaar een artikel kan in aanmerking komen. 

 

De Gymmi’s staan ook op onze website onder het kopje “Gymmi”. 

 

De Redactie 

Peer Willekens 
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Sinterklaas niet op bezoek, of toch wel?? 

 

Zaterdag 26 november zou Sinterklaas met zijn pieten langskomen bij 

Voorwaarts, maar vanwege het coronavirus moest de lieve, goede Sint 

natuurlijk voorzichtig zijn. Hij moest nog zoveel pakjes rondbrengen. 

Toch is hij Voorwaarts niet vergeten. Sinterklaas had via een filmpje 

een oproep aan alle groepen gedaan om filmpjes van de dansjes, liedjes, 

turnoefeningen enz. te maken. Hij heeft samen met een piet deze 

filmpjes bekeken en zo voelde hij zich toch een beetje aanwezig bij 

Voorwaarts. Zijn pieten keken ook nog stiekem in de gymzalen bij de 

verschillende lessen en vonden dat de kindertjes toch wel iets 

verdienden. Sinterklaas stuurde een brief naar de kinderen en had bij de 

leiding een zak met presentjes afgegeven om uit te delen in de lessen. 

 

Dank u wel Sinterklaas en hopelijk zien we u volgend jaar weer gewoon 

in de gymzaal!! 
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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 
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Toterfout 13a     
5507 RD te Oerle 

  

Tel 040 - 258 63 10 
www.gasterijdorpsgenot.nl 
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Voorwaarts kampweekend 2022 

 

Hallo allemaal,  

 

In de Gymmi van oktober kon je een verslag lezen van het aangepaste 

“VOORWAARTS 90 JAAR” kampweekend van afgelopen september. 

De kampcommissie is inmiddels al weer bij elkaar geweest voor het kamp 

van 2022. Het duurt nog wel even, want het vindt pas plaats na de zomer-

vakantie van volgend jaar, maar ik ga alvast wat verklappen. 

 

We weten nog niet zeker wat we allemaal gaan doen, maar de eerste stap 

is al weer gezet. Het thema is bekend: “FEESTDAGEN”. Het heeft alles 

te maken met verjaardagen, Nieuwjaar, Pasen, Pinksteren, Kerst, enz.  
 

We gaan vast weer spelen doen en natuurlijk ook weer enkele 

tochten. Misschien zit er ook wel een griezelige avondtocht 

bij. Dit jaar zijn we weer redelijk dicht bij huis. We gaan weer 

naar kampeerboerderij “De Willyhoeve” in Bergeijk. 

 

Je zult je zeker niet vervelen tijdens het kampweekend, want we zijn ook 

’s avonds actief, dus mag je bij ons weer lekker lang opblijven. Overigens 

ben je samen met een heleboel andere jongens en meisjes van je eigen 

leeftijd. Zorg er voor dat iedereen van jouw eigen les ook meegaat. Dan 

ben je dus zeker niet alleen en samen maken we er een keigezellig 

weekend van! 

 

Let op: komend jaar is het kampweekend van 

30 september t/m 2 oktober. 

 

Ga je mee naar het kampweekend want dat is altijd gezellig en kei leuk.  

 

Groetjes van de kampcommissie,  

Peer Willekens  
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Eerste wedstrijden van het seizoen 

 

Twee landelijke plaatsingswedstrijden 

leverden beide teams 2 medailles op. 

Het Voorwaarts team junioren 2 

niveau 3 behaalde 2x brons. Het 

senioren A team niveau 1 behaalde 

goud en brons. 

 

 

 

 

De Bredase open acro 

kampioenschappen. 

Jill, Luna en Tess 

kregen het zilver 

omgehangen. 

Een dag later kregen 

Jiska, Dana en Jessie 

het goud omgehangen. 

 

 

 

 

Voorwedstrijd Valkenswaard 

Na een lang tijd van wachten is de kop 

er voor de dames turnsters af. Als eerste 

kwamen Caitlin en Myrthe in actie. In 

een ietwat koude zaal wisten ze een 

mooie respectievelijk 12e en 16e plek te 

halen. In de middag kwamen Sam en 

Marit in actie, voor het eerst in de 

bovenbouw en zijn resp. 10de  en 17de       

geworden. 
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De tweede dag van het wedstrijdweekend 

is weer voorbij! 

Voor de middenbouw was het extra 

spannend, hun eerste officiële wedstrijd! 

Ze hebben hun beste beentje voor gezet! 

Ook de junioren (Myrthe en Caitlin) 

kwamen in actie in een gemengd team 

met Tonido. Het werd een mooie 5 plek! 
                        M.B.
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Gefeliciteerd 

 

Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand 

……………….. januari:  

 

01 Kevin Smit is (hulp-)leider en zit in de jeugdcommissie. 

05 Anouk van Lierop is hulpleiding. 

08 Peer Willekens zit in de redactie-, kamp- en B.O.M. commissie 

en in de organisatiecommissie voor de Funny-

Day, tevens is hij erelid. 

08 Ester van den 

Biggelaar 

is jury. 

13 Marjon Witmer is erelid. 

15 Patty Teeuwen is erelid en zit in het bestuur en in de 

organisatie voor de SamenLoop voor Hoop. 

16 Ingrid Steutel is leidster, zit in de kleutercommissie en 

organisatiecommissie voor de Funny-Day en is 

erelid. 

16 Tiny Rombouts zit in de redactie en accommodatiecommissie, 

is kantinebeheerder en -medewerker en erelid. 

20 Ingrid Kanen beheert de ledenadministratie. 

26 Elly van Beek is erelid. 

 

Allemaal van harte  

gefeliciteerd!  

 

Tot de volgende maand!  
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Op Voorwaarts Safari!!!! 

 

Op zaterdagavond 20 november klonken er ineens vreemde geluiden uit 

het bos tegenover de Kempen Campus.... Een toevallige voorbijganger 

zal gedacht hebben: “Zie ik daar nu een olifant lopen? Hoor ik daar nu 

het gebrul van een leeuw en het geratel van een Afrikaanse ratelslang? 

Wie zegt daar telkens: 'koppie krauw, nootjes - lekkere nootjes....' Het 

lijkt wel of ik in Afrika ben????! Maar dat kan toch helemaal niet????” 

Toch gingen er deze avond ca. 140 kinderen met een hele hoop ouders 

en andere Voorwaarts-vrijwilligers 'Op Voorwaarts Safari'! 

 

Tarzan, de koning van de jungle, had ons gevraagd om hem te helpen. 

Hij was druk bezig met het organiseren van een dierenmars – of 

eigenlijk een mars tegen de stropers in de jungle en voor het klimaat. De 

stropers wilden de mars stoppen en hadden daarom zijn lieve 

vriendinnetje Jane ontvoerd en verstopt. Tarzan was heel verdrietig en 

ten einde raad. De neushoorn vertelde hem dat de dieren in het bos 

hadden gezien waar de stropers Jane hadden verstopt. Dus als je alle 

dieren zou vinden, kon je via de aanwijzing van de dieren erachter 

komen waar Jane was!  Maar.... het was al helemaal donker, zou het ons 

wel lukken om de dieren te vinden??? 

 

We gingen dus met z'n allen op zoek naar de dieren, die je kon vinden 

door goed te luisteren naar de geluiden die ze maakten. Wanneer je een 

dier gevonden had, maakte je een foto van het dier. Op deze foto stond 

een vraag en het antwoord op de vraag kon je op het puzzelblad 

invullen. 

Je moest wel goed opletten want die vervelende stropers liepen ook door 

het bos. Zij probeerden de foto's weer van je af te pakken. Dat deden ze 

door het spelletje steen - papier - schaar te spelen, maar nu dan met 

Tarzan - Jane - professor Archimedes. Gelukkig wisten de meeste 

kinderen het spelletje te winnen van de stropers en konden ze de foto's 

en de vragen houden.   
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Zo wisten de kinderen na een uur zoeken precies waar Jane was: In de 

turnhal! 

Terug bij de Kempen Campus werd dan ook snel aan Tarzan verteld 

waar Jane verstopt was. Tarzan rende snel naar de turnhal en kwam 

heeeeel gelukkig samen met Jane weer naar buiten! Het was gelukt, Jane 

was weer vrij! En de dieren/klimaatmars kon lekker doorgaan! 

 

We willen alle kinderen bedanken die mee hebben gedaan met deze 

activiteit.  We hopen dat jullie een leuke en gezellige avond hebben 

gehad en we zien jullie natuurlijk graag weer terug bij onze volgende 

activiteit!! 

 

Natuurlijk bedanken we ook alle ouders die samen met de kinderen door 

het bos hebben gestruind - sorry voor de stekelige bramenstruiken en de 

vele takken waar jullie over en doorheen moesten... 

Als laatste bedanken wij ook alle andere vrijwilligers, die of met de 

groepjes mee gingen, of die zich heel mooi verkleed in het bos hadden 

verstopt als echte jungle-dieren! 

 

Hopelijk zien we iedereen weer bij onze volgende activiteit! 

 

Groetjes, de Jeugdcommissie!        M.S.  
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Kleurplaat 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


