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Jan Verhees
Patty Teeuwen
Mandy Aarts
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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
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Contactpersonen
Floor Jansen
Lotte van Lieshout

Contact personen
ongewenste intimiteiten

06-10341062
06-38086235

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

TVcommissie@gvVoorwaarts.nl

Redactiecommissie

Eric Steutel

redactie@gvVoorwaarts.nl

Ledenadministratie

Ingrid Kanen

ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Ledenadministratie
Ingrid Kanen

ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl

Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren per e-mail bij de
ledenadministratie (ledenadministratie@gvVoorwaarts.nl), vermeld
hierbij de naam, adres en geboortedatum. De ledenadministratie stuurt u
een bevestiging waarop de einddatum vermeld is i.v.m. de opzegtermijn.
Deze bevestiging is tevens het bewijs van opzegging. Wij hanteren een
opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld: opzeggen in
januari is einddatum 28 februari, opzeggen in februari is einddatum 31
maart etc. Tijdens de opzegtermijn kunt u wel gewoon blijven gymmen!
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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

26 augustus 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 allemaal,
Voor jullie ligt een goed gevulde Gymmi, de laatste voor
de zomervakantie, met veel informatie over allerlei
gebeurtenissen en activiteiten die bij Voorwaarts hebben plaatsgevonden
of nog op het programma staan.
We ontvingen kopij over diverse onderwerpen en over de vele
activiteiten die georganiseerd worden of waar we al aan deel konden
nemen. Wat dat betreft, is er weer een breed aanbod binnen onze
vereniging voor jong en oud en zit er meestal voor iedereen wel iets bij
waar je aan kan deelnemen of waar je bij aanwezig bent geweest.
We hebben gelukkig veel personen binnen Voorwaarts die dat willen
organiseren.
In deze uitgave aankondigingen van activiteiten, zoals de borrelavond,
de jump je vakantie in, de powerwalks, het kampweekend en de peuteren kleuterdemonstratiedag. Wij als redactie zijn heel gelukkig dat er ook
personen zijn die daarover een artikel voor Gymmi willen schrijven.
Daardoor kunnen jullie er over lezen en maken we meteen reclame om
een volgende keer als de activiteit weer plaatsvindt ook daaraan deel te
nemen. Kopij schrijvers bedankt.

Rest ons nog iedereen een
hele goede, gezonde en
sportieve vakantie toe te
wensen.
Tot de volgende Gymmi
van september,
De redactie

6
Agenda
12 jun.
18 jun.
23 jun.
09 jul.
20 jul.
24 jul.
25 jul.
26 jul.
27 jul.
28 jul.
29 jul.
26 aug.
04 sep.
10 sep.
23 sep.
30 sep.
- 02 okt.
08 okt.
22 okt.
28 okt.
12 nov.
25 nov.
05 dec.
10 dec.
24 dec.
25 dec.
26 dec.
31 dec.
2023
01 jan.
09 apr.
10 apr.

Clubkampioenschappen
Uitgave Gymmi juni
Borrelavond in de Kantiny 20.00
Jump de vakantie in
Borrelavond in de Kantiny 20.00
Start Voorwaarts zomervakantie
Powerwalk 19.00 uur
Powerwalk 09.00 uur
Powerwalk 19.00 uur
Powerwalk 09.00 uur
Powerwalk 09.00 uur
Kopijsluitingsdatum Gymmi september
Einde Voorwaarts zomervakantie
Uitgave Gymmi september
Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober
Kampweekend in Bergeijk

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

Uitgave Gymmi oktober
Peuter- en kleuterdemodag
Kopijsluitingsdatum Gymmi november
Uitgave Gymmi november
Kopijsluitingsdatum Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.00 uur
Uitgave Gymmi december
Zalen gesloten vanaf 15.00 uur
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten i.v.m. Kerst
Zalen gesloten vanaf 15.00 uur

Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Voorwaarts
Gemeente
Voorwaarts
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Zalen gesloten i.v.m. Nieuwjaar
Zalen gesloten i.v.m. Pasen
Zalen gesloten i.v.m. Pasen

Gemeente
Gemeente
Gemeente
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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 Voorwaarts-familie
Zoals in de vorige Gymmi al vermeld, loopt de Voorwaartsmachine en
we stevenen alweer af op een ledenaantal van bijna 800. Dit komt
natuurlijk door ons enthousiaste trainerscorps. Een enthousiaste
train(st)er geeft positieve energie aan de leden en enthousiaste leden
blijven de lessen bezoeken en blijven de vereniging trouw.
Bij datzelfde trainerscorps ligt momenteel ook onze grootste zorg. We
hebben dringend behoefte aan nieuwe aanwas voor continuïteit van onze
lessen na de zomervakantie. Dus heb je zin om bij Voorwaarts les te
komen geven of weet je iemand in je vrienden- of kennissenkring? Geef
dit zo spoedig mogelijk aan ons door (via info@gvVoorwaarts.nl) en
wie weet sta je in september van dit jaar al lekker les te geven.
Waarom lesgeven bij G.V. Voorwaarts? G.V. Voorwaarts verzorgt haar
lessen in een mooie accommodatie, voorzien van het beste en veel
turnmateriaal. G.V. Voorwaarts is een heel gezellige club met leuke
collega’s en fijne leden.
Denk ook eens aan de mogelijkheid om je te bekwamen in het lesgeven
indien je bijvoorbeeld een sportopleiding gaat volgen en je ervaring in je
toekomstige werk wil gaan opbouwen. Misschien overweeg je een
PABO- of ALO opleiding waar je zowel voor leraar Basisonderwijs als
ook voor leraar Lichamelijke Opvoeding opgeleid wordt. Hoe fijn is het
dan om bij Voorwaarts al de eerste schreden hiervoor te zetten?
Of wellicht is het een mogelijkheid om lekker te ontspannen van een
stressvolle baan? In de zaal aan de slag gaan met de jeugd die wil
bewegen en lekker veel lol beleven. Dat is waar G.V. Voorwaarts voor
staat: plezier beleven aan de turnsport.
We zien je graag verschijnen en zullen je met open armen verwelkomen.
Met sportieve groeten,
Jan Verhees (ook namens Bart),
Bestuurslid.
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Ad van den Boogaard
in vaste dienst
Op maandag 23 mei 2022 is G.V. Voorwaarts met Ad van den Boogaard
een vast dienstverband aangegaan via Stichting Sportservice NoordBrabant. Ad verzorgde al jarenlang de trainingen voor de herenselectie.
Dit waren altijd een groot aantal uren in de turnhal, met ook steeds meer
uren bij de damesselectie, in combinatie met een dienstverband bij
Vigilantis Security in ploegendienst. Door bemiddeling van onze
manager P&O, Mirjam van Houten, zijn we tot deze constructie
gekomen, naar beiden tevredenheid.

Naast de trainingen voor de dames- en
herenselectie zal Ad zich ook inzetten als
kwaliteitsbeheerder vereniging breed.
Wij wensen Ad veel werkplezier toe in de
uitoefening van zijn passie.
J.V.
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Powerwalks
Ze komen er weer aan: de powerwalks georganiseerd door commissie
B.O.M. van Voorwaarts. Iedereen binnen Voorwaarts is van harte
welkom en je mag ook gerust een introducé meebrengen.

Wat zijn powerwalks?
We gaan stevig doorwandelen in de bossen. Je mag zoveel keren mee
als je wilt. Je hoeft geen lid te zijn van één van de groepen. Iedereen
mag mee!!! De bedoeling is dat we stevig doorwandelen, terwijl we
gezellig een praatje houden met de diverse mensen.
Bij alle wandelingen staat het motto ‘samen uit en samen thuis’ hoog in
het vaandel. Het is de bedoeling dat we een uurtje lopen en daarna
afsluiten.
De powerwalks laten we dit jaar buiten de reguliere lessen plaatsvinden!
Ze vinden plaats in de eerste week van de basisschool zomervakantie.
Je mag er 1 of meerdere ...................... of allemaal meelopen. Alles kan.
Plaats van vertrek laat ik nog weten ………………... en natuurlijk
samen na afloop kopje koffie of thee of anders is mogelijk. Heb je
belangstelling? Info bij marjannesmits@hotmail.com
Groetjes,
Marjanne Smits

De powerwalks dit jaar zijn op
de volgende data,
noteer ze vast in je agenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

25 juli
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli

19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
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Kampweekend 2022
“Feestdagen”
Hallo ‘Voorwaarts’ kampweekend jeugd,
Het op een na laatste artikeltje over het
kampweekend voordat het zover is. Inschrijven kon tot 17 juni. Hopelijk
ben je er bij!! Veel kinderen hebben zich weer ingeschreven, een hoop
oude bekenden, maar ook weer een hoop nieuwe gezichten. Ik hoop dat
jullie allemaal mee gaan naar Feestboerderij “De Willy-Hoeve” in
Bergeijk. We hebben weer een leuk programma en als het weer
meewerkt, wordt het vast weer een prachtweekend.
Eerder vertelde ik al iets over het programma en
de spelen. Over het eten heb ik ook al het een en
ander verteld. Gelukkig hebben we een mooie
kampeerboerderij met een mooi bos er vlakbij en
fijne
speelvelden.
Dus
gaan
jullie
mee???????????????? Dit wil je niet missen!!

Het kampweekend is voor jongens en meisjes van 9 t/m 15 jaar en is dit
jaar van 30 sept t/m 02 okt 2022. Je mag spullen meenemen die met het
thema te maken hebben.

Tot ziens op het kampweekend,
Peer Willekens
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Uitnodiging
borrelavond op
donderdag 23 juni en
woensdag 20 juli
in de Kantiny
van Voorwaarts
Bij deze nodigen we iedereen uit voor de gezellige borrelavonden in de
Kantiny van Voorwaarts. De eerstkomende avonden voor de
zomervakantie vinden plaats op donderdag 23 juni en woensdag 20
juli en beginnen rond 20.00 uur.
Tijdens deze avonden heeft u de gelegenheid andere leden buiten het
sportieve gebeuren ook wat beter te leren kennen, met als leuke
bijkomstigheid dat u bijdraagt aan het verhogen van de omzet van de
Kantiny.
Natuurlijk is iedereen ook buiten deze “borrelavonden” vrij om binnen
te lopen in de Kantiny.
Als je graag een herinneringsbericht ontvangt voor deze avonden, dan
kun je je aanmelden via WhatsApp voor de “Bijklets app groep”. Stuur
een appje naar 06-18038779 of 06-53330037.
Afmelden uit de groep kan je zelf doen door de
groep te verlaten.
We hopen jullie te mogen verwelkomen op
donderdag 23 juni en woensdag 20 juli
Groetjes,
Sebastiaan en Peer

19

VOORWAARTS VAKANTIE
vanaf

ZONDAG 24 JULI 2022
tot en met

ZONDAG 04 SEPTEMBER 2022
Er zijn dan GEEN LESSEN.
We wensen iedereen een prettige vakantie toe.
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Aan alle peuters en kleuters
van onze vereniging!
Op zaterdag 22 oktober is het weer zover!
De jaarlijkse…………

Peuter- en kleuterdemonstratiedag!!!
22 oktober 2022
De reguliere ouder- en kindgym en kleuterlessen vervallen deze dag.
Op deze dag gaan we in een tweetal rondes aan alle belangstellenden
laten zien wat je allemaal geleerd hebt op de gym. Samen met de leiding
ga je op avontuur in de gymzaal: klimmen, klauteren, springen,
balanceren, het komt allemaal verdeeld over 3 blokken aan bod. De
kinderen van de ouder- en kind gym nemen samen met hun ouder deel
aan deze dag.
Meer informatie vindt u in de Gymmi van september en wordt in
september aan alle peuters en kleuters per mail verzonden.
Kleutercommissie Voorwaarts
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Acro recreatieles, kom je meedoen?
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Toterfout 13a
5507 RD te Oerle
Tel 040 - 258 63 10
www.gasterijdorpsgenot.nl
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Kleurplaat
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Wedstrijdselecties weer succesvol!!
Gezien op facebook en Instagram
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---------------------------------------------------------------------------------------

Geslaagd
Luc is vorige maand geslaagd voor zijn
opleiding hulpleider 1.
Gefeliciteerd!!!
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Gefeliciteerd
Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de
maanden ……………... juli, augustus en september:
Juli
03
06
06
08
12
14
15
16

Lonneke Spieringhs
Dylan Welten
Zinzi van Bokhoven
Marloes Somers-Lier
Anja Bakker
Quinten Baert
Ingrid v.d. Boogaard
Marjanne Smits

23 Mark van Gerwen
23 Vincent v.d. Vorst
27 Bart v. Deursen

is leiding en jurylid
is hulpleiding.
is hulpleiding.
zit in de kleutercommissie.
is erelid.
is hulpleiding.
is leidster, jury en erelid.
is leidster, zit in de commissie B.O.M. en
is erelid.
zit in de kampcommissie, commissie
vrienden van Voorwaarts en is erelid.
zit in de kampcommissie en is erelid en
hulpleiding.
zit in de kampcommissie, valt in als
leider en is erelid.

Augustus
03
03
05
07
09
10

Sandra Zoeteweij
Fé Subnel
Abby Kanen
Frans van Dooren
Marleen de Jong
Jan Verhees

13 Ivar Hensen

is erelid.
is hulpleiding.
is leider en erelid.
is erelid en is opleidingscoördinator.
is hulpleiding.
is bestuurslid, zit in de organisatie van de
clubkampioenschappen
is leider, is lid van de technische
commissie en is erelid.
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15 Toine van Kan
17 Mirjam Houten
22 Anouk Spanjers
25 Wim Dankers

zit in de commissie vrienden van
Voorwaarts.
is kantinemedewerker.
is hulpleiding.
is oud-voorzitter / penningmeester en
erelid.

September
01
02
03
07
08
09
26

Romee Dujardin
Ellen van den Heuvel
Luc Dieben
Jopie van der Velden
Lineke van Beek
Wiebke Kurt.
Ilse Liebregts

is jury.
zit in de kleuter- en jeugdcommissie.
is hulpleiding.
is hulpleiding.
zit in de jeugdcommissie.
is jury.
is hulpleiding.

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Tot de volgende maand,
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Quiz-avond weer geslaagd
Na een aantal jaar zonder QUIZ-avond is het de organisatie weer gelukt
een leuke quiz samen te stellen. Deze is gebaseerd op de PUB-quizzen
die er links en rechts in Nederland worden georganiseerd.
De vragen waren weer enorm divers en verspreid over 8 rondes. Een van
die rondes bestond uit foto's van bekende sporters.
Een andere ronde bestond uit muziek fragmenten waarbij werd gevraagd
naar titel en artiest.
De Kantiny was goed gevuld
en uiteindelijk hebben 8
teams met elkaar gestreden
voor de eer en een
vermelding in de Gymmi.
Het werd een mooie en
gezellige avond waarbij er
volop is gelachen en we na de quiz nog even hebben kunnen kletsen
onder het genot van een hapje en een drankje.
Na de eerste paar rondes te hebben gespeeld gingen er lange tijd twee
groepen gelijk op maar de muziekronde veranderde ineens veel aan de
tussenstand. Een aantal van onze wat jongere leden haalden het
puntentotaal met deze ronde flink op waardoor het nog heel spannend
werd in de laatste ronde.
Uiteindelijk won de groep
“Weet ik veel” met een
puntenverschil
van
5
punten. Daarmee waren zij
de beste van deze avond.
Van harte
allemaal.

gefeliciteerd
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Wij hopen iedereen die erbij was bij een volgende QUIZ-avond weer te
mogen verwelkomen. De Kantiny had zeker nog ruimte dus hopelijk
zien we nog meer groepen bij een volgende QUIZ-avond. Wanneer dat
is weten we nog niet maar we gaan proberen dat dit jaar nog voor elkaar
te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Vrienden van Voorwaarts.
MvB

Uitslag:
1ste
2de
3de
4de
5de
6de
6de
8ste

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats

Weet ik veel
De Mannen
Dames van de Acro
Goed zat
Doham
MAWA
KLK
Bacon and Beans

65 punten
60 punten
59 punten
55 punten
53 punten
44 punten
44 punten
36 punten
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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

