1
ste

50 jaargang

ste

1 uitgave

nr 477

januari 2022

Organisatie
Accommodatie Kempen Campus
Knegselseweg 50
5504 NC Veldhoven
Telefoon: 06-18826183
Rabobank: NL37RABO0153683376
Kamer van Koophandel: 40236061
www.gvVoorwaarts.nl
Bestuur
Bart Oerlemans
Jan Verhees
Patty Teeuwen
Mandy Aarts

Voorzitter
Bestuur
Bestuur
Bestuur

Managers
Mirjam van Houten
Mandy Aarts
Tiny Rombouts
Vacature

Manager
Manager
Manager
Manager

Karin Smolders

Secretaris

Personeel en Organisatie
Financiën
Kantiny
PR

Voor info zie website: www.gvVoorwaarts.nl

2
Contactpersonen
Kristie Berentsen
Vacant

Contact personen
ongewenste intimiteiten

06-21879348

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

Trainers- en
Ingrid Steutel
Vrijwilligerscommissie

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

04 februari 2022

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

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 lezers,
Voor jullie ligt de 1ste uitgave van ons clubblad Gymmi
van dit nieuwe jaar 2022. Uiteraard wensen we iedereen
een gelukkig, gezond, goed en vooral heel sportief en
actief nieuwjaar.
De 1ste activiteit van dit jaar zou zoals
gebruikelijk, de nieuwjaarsontmoeting in
de “Kantiny” zijn. Echter door de
maatregelen i.v.m. het coronavirus is
deze activiteit ook dit jaar niet eens
opgestart.
Afgelopen jaar zijn er ook diverse
activiteiten geannuleerd, stilgelegd of
niet eens georganiseerd. De komende
maanden zullen naar verwachting nog zeer minimaal activiteiten
georganiseerd kunnen gaan worden, afhankelijk van de aangekondigde
maatregelen.
Hopelijk kunnen we later in dit nieuwe jaar, als de maatregelen hopelijk
weer versoepeld worden, wel de gebruikelijke jaarlijkse en eventueel
nieuwe activiteiten organiseren. We hopen jullie dan op één van die
activiteiten te kunnen ontmoeten.
Naast nieuws van de voorzitter, de grote clubactie, het jubileum van de
commissie B.O.M., plaatsen we ook de gebruikelijke maandelijkse
bijdragen, die zeker het doornemen of lezen waard zijn. Dus ga eens
rustig achter je PC, tablet of smartphone zitten en lees de Gymmi voor
meer informatie.
Tot de volgende uitgave,
De redactie
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Agenda
15 jan.
04 feb.
19 feb.
27 feb.
04 mrt.
06 mrt.
19 mrt.
01 apr.
16 apr.
06 mei
21 mei
03 jun.
18 jun.
26 aug.
10 sep.
23 sep.
30 sep.
- 02 okt.
08 okt.
28 okt.
12 nov.
25 nov.
10 dec.

Uitgave Gymmi januari
Kopijsluitingsdatum Gymmi februari
Uitgave Gymmi februari
Begin Voorwaarts carnavalsvakantie
Kopijsluitingsdatum Gymmi maart
Einde Voorwaarts carnavalsvakantie
Uitgave Gymmi maart
Kopijsluitingsdatum Gymmi april
Uitgave Gymmi april
Kopijsluitingsdatum Gymmi mei
Uitgave Gymmi mei
Kopijsluitingsdatum Gymmi juni
Uitgave Gymmi juni
Kopijsluitingsdatum Gymmi september
Uitgave Gymmi september
Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober
Kampweekend in Bergeijk

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts

Uitgave Gymmi oktober
Kopijsluitingsdatum Gymmi november
Uitgave Gymmi november
Kopijsluitingsdatum Gymmi december
Uitgave Gymmi december

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
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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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Beste leden, vrijwilligers en
Voorwaartsfamilie
Bij deze alweer de eerste brief van 2022 en voorlopig mijn laatste…
Mijn bedrijf groeit hard, we gaan in februari/maart verhuizen naar een
groter pand en moet ik het oude pand van 1200 m2 volledig leeghalen en
verhuizen naar het nieuwe pand van 2600 m2. Door het personeelstekort
wat ik heb, moet ik zelf een tandje bijsteken. Is niet erg, maar dat gaat
ten koste van andere zaken, zoals in dit geval tijd voor Voorwaarts.
Hierdoor heb ik besloten om een half jaar een time-out te nemen om
zakelijk alles te organiseren en regelen en me even te focussen op dit
werk en te voorkomen dat ik dingen ‘half’ ga doen.
Mijn mailboxen zijn tijdelijk doorgelinkt naar Jan en hij zal mijn mails
tot deze periode behandelen.
Ik wens iedereen een heel gezond en sportief 2022 en hoop dat jullie
snel weer mogen trainen.
Tot snel !
Met sportieve groeten,
Bart Oerlemans
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Wijziging contributie inning en
opzegbeleid per 1-1-2022
Beste leden, ouders, verzorgers
Na een bijzonder jaar en de overgang op een nieuw administratiesysteem hebben we afgelopen jaar de nodige uitdagingen achter de rug.
Helaas is de financiële administratie nog niet naar onze wens en levert
dit bij de incasso regelmatig problemen op voor onze leden. Daarom
hebben we besloten om dat m.i.v. dit jaar anders te gaan doen. We gaan
per maand factureren in plaats van per 2 maanden en we gaan de
opzegtermijn verkorten. Met deze besluiten hopen we onze incasso
makkelijker te kunnen doen en onze leden hiermee een voordeel te
hebben gegeven.

Wat houdt dit in:
Maandelijkse facturatie:
In afwijking van afgelopen jaar gaan we de contributie vanaf januari 2022
maandelijks incasseren. De maanden juli en augustus blijven contributievrij.
Opzegtermijn:
Wij hanteren met ingang van het jaar 2022 een opzegtermijn van 1 volle
kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen in januari is einddatum 28 februari,
opzeggen in februari is einddatum 31 maart etc.

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren per e-mail bij de
ledenadministratie (ledenadministratie@gvvoorwaarts.nl), vermeld
hierbij de naam, adres en geboortedatum. Een trainer is niet
verantwoordelijk voor de opzegging van de leden.
Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, dan kunt
u contact opnemen met Mandy Aarts via:
penningmeester@gvvoorwaarts.nl.
Met sportieve groet,
Bestuur Voorwaarts.
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Genomineerden voor de
Gymmi Trofee 2021
Bijna is het zover. Tijdens de algemene ledenvergadering zal bekend
gemaakt worden wie de 30ste "Gymmi Trofee" gaat winnen. Afgelopen
jaar zijn er weer vele leuke, informatieve en interessante artikelen naar
de redactie gestuurd en in Gymmi geplaatst.
Daarbij waren aankondigingen en verslagen van de vele activiteiten,
wedstrijden en dergelijke. We plaatsten ook maandelijkse artikelen
zoals: doorstroom van leden, gefeliciteerd, kampweekendnieuws enz.
Tevens ontvingen we regelmatig artikelen over de borrelavond van
Voorwaarts en een verhaal dat over diverse onderwerpen ging……… Al
met al een hele reeks artikelen die het nalezen zeker de moeite waard
zijn, natuurlijk zonder afbreuk te doen aan alle overige binnengekomen
kopij die voor de leden waardevol en informatief is.
De personen die genomineerd zijn voor de Gymmi Trofee 2021 zijn:
- Marianne Bakker
- Bart Oerlemans

- Frank van Keulen
- Jan Verhees

De genomineerden worden van harte uitgenodigd op de komende
algemene ledenvergadering waar de “Gymmi trofee” uitgereikt zal
worden.
De redactie bedankt iedereen die in 2021 kopij voor Gymmi verzorgd
heeft.
Bedankt voor jullie bijdragen!

Samen halen we er meer uit Gymmi.

De redactie
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Eindstand Grote Clubactie 2021
WAUW!!!!! WAT EEN EINDSTAND!

Geweldig veel geld wat we met z’n allen hebben opgehaald. In totaal
zijn bijna 4000 loten verkocht. Daarvan is 61% online en 39 % met een
éénmalige machtiging (via het invullen van het lotenboekje) verkocht.
De meeste loten zijn verkocht door:
1. Danny van Oorschot: 250 loten.
2. Tess Rooijakkers: 186 loten.
3. Joanna van de Vorstenbosch: 125 loten.
Danny heeft dus de bokaal “Beste Grote Clubactie loten verkoper 2021”
gewonnen. Vanwege de lockdown kunnen we de bokaal en de daarbij
behorende prijzen voor nummers 1, 2 en 3 nog niet uitreiken.
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Door 61 leden zijn er 20 of meer loten verkocht. De 20-loten-voyeurs
zijn begin december 2021 per mail uitgestuurd. Daarnaast hebben we
besloten om een extra prijs beschikbaar te stellen vanwege ons 90-jarig
bestaan: een T-shirt met Voorwaarts opdruk.
Groepswedstrijd:
De groep die gemiddeld het meest aantal loten per groepslid heeft
verkocht is de Wedstrijd Acro. Ook in totaal het grootste aantal: 516
loten. De groepsprijs voor de Acro leden die daadwerkelijk loten hebben
verkocht, wordt ook in de les uitgereikt als de lessen weer begonnen
zijn.
Als laatste wil ik vermelden dat iedereen op de website van de Grote
Clubactie kan kijken of men in de prijzen is gevallen.
https://www.clubactie.nl/lotenkopers/prijzen-uitslag/
De lotnummers zijn te vinden op de bankafschriften en zijn ook per mail
aan de lotenkopers verzonden. Er zijn veel en leuke prijzen te winnen.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor het kopen van loten, het verkopen
van de loten en het enthousiasmeren van de lotenverkopers. Nogmaals
wat een geweldig resultaat! We zullen de opbrengst goed gaan besteden.
Daarover later meer informatie.

Met vriendelijke groeten,
Jan Verhees
Coördinator Grote Clubactie 2021.
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CARNAVALSVAKANTIE
zondag 27 februari 2022
tot en met
zondag 06 maart 2022

Dan zijn er GEEN LESSEN
---------------------------------------------------------------------------------------
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Vacatures bij Voorwaarts
Jouw sportieve kennis vaker gebruiken?
Dat kan binnen Voorwaarts als trainer wanneer je 18 jaar of ouder bent.
We werken graag met enthousiaste sportieve mensen, ongeacht of deze
nu al lid zijn van Voorwaarts.
Voor enkele uren zijn we op zoek naar een vaste trainer, maar we willen
ook inventariseren welke volwassenen af en toe kunnen invallen. Dus
als je zelf niet kunt, vraag dan aan je omgeving of zij interesse hebben.
Voldoende kennis over bewegen en gemotiveerd zijn is belangrijk. Ook
degene zonder sportopleiding is dus van harte welkom! Stuur een
mailtje naar bestuur@gvVoorwaarts.nl en we bekijken samen de
mogelijkheden.
Trainer nodig voor de volgende lessen:
Deeltijd bijvoorbeeld om de week is bespreekbaar.
65+ op dinsdag 10.00-11.00 uur
Het is een gezellige groep die graag samen werkt aan hun gezondheid.
Ze zijn nog fit en behoorlijk soepel. Ze zoeken een trainer die
enthousiast is en hen kan stimuleren om verantwoord te blijven
bewegen.
Meisjes 6 t/m 8 jaar op maandag en/of dinsdag 18.00-19.00 uur
Deze jongste turnsters beginnen net met turnen. Jij kunt ze de eerste
beginselen van het turnen aanleren. Daarvoor kun je alle materialen in
de gymzaal gebruiken. Op de les zijn ook assistent-trainers aanwezig die
helpen met vangen. Natuurlijk kun je af en toe ook een spel met ze
doen.
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Meisjes 9 t/m 11 jaar op maandag en/of dinsdag 19.00-20.00 uur
Deze meisjes beheersen de basis van het turnen. Je kunt ze daarom
uitdagen om het te perfectioneren, maar je kunt ze ook moeilijkere
dingen aanleren. Ook een oefening op een turntoestel is voor hen
mogelijk. Er zijn assistent-trainers die je helpen met vangen.
Ouder-kind-gym op zaterdag 08.45-09.45 uur (Om de week)
Kinderen van 1,5 tot 4 ontdekken binnen deze les samen met 1 ouder
onder jouw begeleiding wat ze kunnen en durven. Jij biedt ze de
middelen en uitdaging om het plezier in bewegen te ervaren en ze te
laten groeien in hun persoonlijke motorische ontwikkeling.
Invallers altijd welkom!
Het komt wel eens voor dat er korte of langere tijd trainers uitvallen.
Dan is het fijn om volwassenen te kunnen vragen om een les over te
nemen. Kennis van het turnen is hiervoor minder belangrijk, maar
enthousiast zijn over sporten wel. Er worden veel verschillende lessen
gegeven bij Voorwaarts, dus er zit vast iets bij dat je leuk vindt.
Vanzelfsprekend zijn de assistent-trainers ook aanwezig als jij de les
vervangt. Dus je staat er niet alleen voor.
Word jij onze nieuwe trainer of ken je iemand die dat wil worden?
Mail ons de contactgegevens (bestuur@gvVoorwaarts.nl) en we nemen
contact met je of hem/haar op.
We gaan graag in gesprek met
iedereen die enthousiast is om ons
team van trainers te komen versterken.
Graag tot snel ziens!
Bestuur Voorwaarts
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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
februari
maart
april
mei
juni

vrijdag 31 december
vrijdag 04 februari
vrijdag 04 maart
vrijdag 01 april
vrijdag 06 mei
vrijdag 03 juni

zaterdag 15 januari
zaterdag 19 februari
zaterdag 19 maart
zaterdag 16 april
zaterdag 21 mei
zaterdag 18 juni

Vakantie

Vakantie

Vakantie

september
oktober
november
december

vrijdag 26 augustus
vrijdag 23 september
vrijdag 28 oktober
vrijdag 25 november

zaterdag 10 september
zaterdag 08 oktober
zaterdag 12 november
zaterdag 10 december

--------------------------------------------------------------------------------------Houd deze datums in de gaten, want:

SAMEN HALEN WE ER MEER UIT!!!
De redactie.
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Commissie B.O.M.
(Bewegen Op Muziek)
25 jaar!!!!
Januari 1997
De nieuwe commissie “BEWEGEN OP MUZIEK” (B.O.M.) heeft een
voorzichtige start gemaakt.
* We hebben nog geen begroting voor dit jaar , maar we noteren alle
onkosten zorgvuldig zodat we deze voor volgen…..... …… …... enz. enz.
Dat was 25 jaar geleden de aanhef van een brief die door Marjanne Smits
aan de leiding van Voorwaarts werd verspreid waarin bekend gemaakt
werd dat de “nieuwe” commissie B.O.M. was opgericht. Marjanne had
daartoe het initiatief genomen n.a.v. een aantal activiteiten van het
regiobestuur van de turnbond waaraan Voorwaarts kon deelnemen.
Op 18 januari 1997 had Voorwaarts al deelgenomen aan de “Dans er eens
uit dag” die door de Regio georganiseerd werd. Tevens zou er op 26
januari 1997 met 27 mensen deelgenomen worden aan de “Move your
body dag” ook georganiseerd door de Regio. Dus ergens tussen 18 en 27
januari 1997 is de commissie opgericht en dat betekend dat de eerste 25
jaar er nu opzitten.
De activiteiten die de afgelopen 25 jaren zijn georganiseerd zijn nogal
veranderd. De Move your body dag is in de eerste jaren een aantal maal
georganiseerd, maar is door gebrek aan belangstelling vervallen.
De Dans er eens uit dag, later vervangen door de Gymspektakeldag en 16
jaar geleden ook in Veldhoven georganiseerd, bestaat niet meer. De
Jeugddansdag, deze heette later de Jeugdfundag bestaat ook niet meer. De
Jeugdfundag is in het verleden ook 2 keer in Veldhoven georganiseerd.
De regiocommissie die dit alles organiseerde heeft zichzelf opgeheven.
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Vanuit de commissie B.O.M. is inmiddels een Funny Day commissie
geformeerd die voor Voorwaarts, in plaats van bovenstaande activiteiten,
een “Funny Day” is gaan organiseren. Deze dagvullende theaterdag voor
kinderen van 6 t/m 15 jaar met een echte voorstelling voor belangstellenden is de afgelopen 13 jaar inmiddels alweer 6 keer georganiseerd.
Wat ook nog steeds georganiseerd wordt, is bijvoorbeeld het B.O.M.etentje. Een gezellige culinaire bijeenkomst die zo langzamerhand een
traditie is geworden, want er hebben er ondertussen al 20 op diverse
locaties plaats gevonden. Helaas kon afgelopen jaar door de coronacrisis
het etentje niet doorgaan. Hopelijk dit jaar weer wel.
In het verleden werd ook 9 keer een fietstocht georganiseerd die ging
door het mooie Brabantse land met enkele tussenstops en een lunchstop
op leuke terrasjes en die afgesloten werd onder het genot van een drankje.
Jaarlijks worden ook de Powerwalks nog georganiseerd. Leuke, stevige
“wandelingen” in het bos die afgesloten worden op een terrasje onder het
genot van koffie, thee of een ander drankje.
Wat niet direct onder de commissie B.O.M. valt, maar we wel even willen
noemen zijn de dansshows voor de kids- en streetdansers die in het
verleden onder leiding van Marleen Pulles Hafkemeijer 13 maal
georganiseerd werden.
Tevens houden we ons als commissie B.O.M. op de hoogte van nieuwe
trends door regelmatig het EEFA congres te bezoeken en aan een aantal
workshops deel te nemen. Marjanne Smits heeft in het verleden veel
energie gestoken in opleidingen om een aantal lessen binnen Voorwaarts
op te kunnen zetten waar nieuwe bewegingsvormen aangeboden worden.
Power-Yoga, Thay-bo en Pilates zijn voorbeelden daarvan.
De afgelopen 25 jaar hebben we dus een behoorlijk aantal activiteiten
georganiseerd. Over het algemeen werd er door een behoorlijk aantal
Voorwaartsleden aan deelgenomen en die konden dan met veel plezier
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terugkijken op geslaagde dagen of avonden. Vooral het enthousiasme van
de deelnemers geeft ons iedere keer weer de “kick” om deze activiteiten
te blijven organiseren.
De commissie B.O.M. bestaat maar uit 2 personen, maar we hebben altijd
en ook al jarenlang hulp van de Funny Day commissie en van een vaste
kern aan Voorwaarts kaderleden die ons bij al die activiteiten
ondersteunen en op de dag of avond ook meehelpen.
Allen die ons hielpen en die deelnamen willen we bedanken dat zij in die
25 jaar erbij waren.
Tot ziens op onze komende activiteiten.
Namens de commissie B.O.M.,
Peer Willekens.
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Toterfout 13a
5507 RD te Oerle
Tel 040 - 258 63 10
www.gasterijdorpsgenot.nl
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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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Voorwaarts
kampweekend 2022
Hallo allemaal,
Wij hebben er al weer zin in ……….., jullie ook?
De kampcommissie is volop bezig voor het kampweekend in september.
Het thema voor dit jaar is: “FEESTDAGEN”. We gaan dus met zijn
allen feest vieren in allerlei gelegenheden en in de feestboerderij. Er
zullen dus veel spellen gespeeld worden, maar ook de nodige gezelligheid
en ontspanning staan op het programma. Na het aangepaste kamp van
vorig jaar, hoorden we al kinderen zeggen dat ze dit jaar
zeker weer van de partij zullen zijn. Een goede keus.
De kampcommissie gaat met de voorbereidingen van het
kamp starten en ik kan jullie verklappen dat het ook dit jaar
weer een leuk programma gaat worden. In de vorige Gymmi
schreef ik dat je jezelf op het kampweekend niet zal vervelen, want er zal
weer veel te beleven zijn.
We doen weer ons best om het net zo leuk te maken als vorig jaar.
Er
is ook wat vrije tijd, dan kun je even doen waar je zelf zin in hebt. We
hebben ook weer avondspelen, dus mag je bij ons lekker lang opblijven.
Het “FEESTDAGEN” kamp is dit jaar in Bergeijk, waar wij logeren bij
feestboerderij “De Willyhoeve”. Alle Voorwaartsleden van 9 tot en met
15 jaar kunnen mee op het kampweekend dat dit jaar gehouden wordt van

30 september t/m 2 oktober.
Ga mee naar het kampweekend, want dat is
heel gezellig en kei leuk.
Groetjes van de kampcommissie,
Peer Willekens
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Kleurplaat
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Ombouw toestellenhok
Turnhal Kempen Campus
Met de opbrengst van de Grote Clubactie 2020 zijn in 2021 een groot
aantal turnmaterialen aangeschaft die het toestellenhok van de turnhal
op de Kempen Campus aanzienlijk vulden. En wel zodanig dat het nogal
een rommeltje was en er geen ruimte meer over was.
Daarom hebben de selectietrainers Henk en Ad de koppen bij elkaar
gestoken en bekeken hoe de ruimte het beste ingericht kon worden om
een beter overzicht te creëren.

Uiteindelijk hebben Henk en
Vincent (onze verenigingsvaklui)
de
uiteindelijke
opbergrekken gemaakt en de
aanwezige kasten anders
gepositioneerd.
Met
dit
resultaat:

Hierdoor kunnen we beter
omgaan
met
onze
Voorwaarts
materialen
doordat ze netjes op
een vaste plaats liggen en
daardoor
ook
langer
meegaan en iedereen er
langer plezier van kan
hebben.
Goed gedaan heren.

J.V
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Gefeliciteerd
Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand
………………... februari:
03 Susan van Gent
is erelid.
06 Ad van den Boogaard is leider, zit in de technische commissie en
is erelid.
07 Jeroen Borgers
is hulpleiding.
10 Peter v.d. Bosch
is erelid.
10 Kristie Berentsenis leidster en hulpleiding en
Meulenbroeks
vertrouwenspersoon.
10 Eefje van de Vorst
is hulpleiding.
12 Vera van Berkel
is hulpleiding.
15 Toos Louwers
is erelid.
18 Mandy Aarts
is penningmeester.
22 Reinier Bloemen
is leiding.
27 John van Beek
zit in de teamorganisatie voor de
SamenLoop voor Hoop.
27 Rob Hendriks
ondersteuning voor de technische
commissie.
28 Claudia Baert
is jurylid en hulpleiding.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tot de volgende maand!

