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50ste jaargang     9de uitgave     nr 485     november 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  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  
 

Floor Jansen Contact personen 06-10341062 

Lotte van Lieshout ongewenste intimiteiten 06-38086235  
 

Contactpersonen commissies 
 

Algemeen bestuur Karin Smolders secretariaat@gvVoorwaarts.nl 
 

Kleutercommissie Karin Smolders kleuter@gvVoorwaarts.nl 
 

Jeugdcommissie Martine Sillekens jeugd@gvVoorwaarts.nl 

            van der Heijden 
 

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 TVcommissie@gvVoorwaarts.nl 

Vrijwilligerscommissie 
 

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 25 november 2022 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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, 
 

In deze uitgave staan weer diverse aankondigingen van 

activiteiten die gaan plaatsvinden, onder andere het 

Sinterklaasbezoek aan de kleinsten van onze vereniging, de 

maandelijkse borrelavond en de kerstvakantie. 
 

We ontvingen enkele verslagen van activiteiten die alweer voorbij zijn: 

een uitgebreid verslag met mooie foto’s van het kampweekend met als 

thema: “Feestdagen” en een mooi verslag met foto’s van de peuter- en 

kleuterdemonstratiedag waar de allerjongsten van onze vereniging lieten 

zien wat ze allemaal op de lessen geleerd hebben in het afgelopen jaar. 

In deze verslagen kunnen we lezen dat daar diverse deelnemers aan 

meededen en dat de activiteiten weer geslaagd waren. 
 

Naast die artikelen staan er in deze Gymmi ook nog een aantal stukjes 

over diverse andere onderwerpen, zoals de tussenstand van de grote 

Clubactie, de opbrengst van de Rabo Clubsupportactie en de Kantiny 

perikelen.  
 

De planning van Gymmi voor volgend jaar is weer gemaakt en staat in 

deze Gymmi en er zijn ook nog enkele oproepen voor hulpleiding en om 

mee te komen sporten. 
 

Natuurlijk mogen we de maandelijkse bijdragen niet vergeten, zoals de 

kleurplaat,  gefeliciteerd, het kampweekendnieuws, beste Voorwaarts-

familie enz. 
 

Let op de aankondiging van de kerstvakantie op pagina 18, vergeet dat 

niet te noteren, want dan zijn er geen lessen. 
 

           Tot de volgende uitgave, 

            De redactie 
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Agenda 

 

12 nov. Uitgave Gymmi november 

19 nov. Avondspel voor de jeugd  

24 nov. Borrelavond in de Kantiny 20.00  Voorwaarts 

25 nov. Kopijsluitingsdatum Gymmi december  Voorwaarts 

26 nov. Sinterklaas op bezoek bij Voorwaarts  Voorwaarts 

05 dec. Zalen gesloten vanaf 15.00 uur  Gemeente 

10 dec. Uitgave Gymmi december  Voorwaarts 

24 dec. Zalen gesloten vanaf 15.00 uur  Gemeente 

24 dec. Begin Voorwaarts kerstvakantie 15.00 uur  Voorwaarts 

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

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

31 dec. Zalen gesloten vanaf 15.00 uur  Gemeente 

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

06 jan. Kopijsluitingsdatum Gymmi januari  Voorwaarts 

08 jan. Einde Voorwaarts kerstvakantie  Voorwaarts 

21 jan. Uitgave Gymmi januari  Voorwaarts 

03 feb. Kopijsluitingsdatum Gymmi februari  Voorwaarts 

18 feb. Uitgave Gymmi februari  Voorwaarts 

03 mrt. Kopijsluitingsdatum Gymmi maart  Voorwaarts 

18 mrt. Uitgave Gymmi maart  Voorwaarts 

31 mrt. Kopijsluitingsdatum Gymmi april  Voorwaarts 

09 apr. Zalen gesloten i.v.m. Pasen  Gemeente 

10 apr. Zalen gesloten i.v.m. Pasen  Gemeente 

15 apr. Uitgave Gymmi april  Voorwaarts 

27 apr. Zalen gesloten i.v.m. Koningsdag  Gemeente 

05 mei Kopijsluitingsdatum Gymmi mei  Voorwaarts 

18 mei Zalen gesloten i.v.m. Hemelvaart  Gemeente 

20 mei Uitgave Gymmi mei  Voorwaarts 

28 mei Zalen gesloten i.v.m. Pinksteren  Gemeente 

29 mei Zalen gesloten i.v.m. Pinksteren  Gemeente 

02 jun. Kopijsluitingsdatum Gymmi juni  Voorwaarts 

17 jun. Uitgave Gymmi juni  Voorwaarts 
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Toterfout 13a     
5507 RD te Oerle 

  

Tel 040 - 258 63 10 
www.gasterijdorpsgenot.nl 
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Beste Voorwaartsfamilie 

 

September en oktober 2022 waren maanden waar er in onze 

Voorwaarts-familie van alles gebeurde.  

 

Zeer mooie activiteiten zoals het jaarlijkse Voorwaarts Kampweekend 

waarbij veel plezier is beleefd in een landelijke omgeving in het 

prachtige Bergeijk. Zoals elk jaar weer fantastisch georganiseerd door 

de Kampcommissie. Met een afscheid nemende Peer Willekens, wat 

eigenlijk niet kan…. Wellicht kunnen de bijna echte weerwolven van de 

Halloweentocht hem nog op andere gedachten brengen.  

 

De jaarlijkse Peuter- en Kleuterdemodag waarbij de peuters en kleuters 

aan hun ouders, grootouders, familie, vrienden en vriendinnen lieten 

zien wat ze geleerd hebben in de Voorwaarts lessen. Leuk om te zien dat 

bij de ouder- en kind gymnastiek naast kinderen en ouders ook de opa’s 

en oma’s over het luchtkussen aan het rennen waren. Kleutercommissie 

hartelijk dank daarvoor! 

 

Met het verschijnen van deze Gymmi is ook de eerste wedstrijd van het 

nieuwe seizoen weer achter de rug. Enkele leden van de herenselectie 

hebben deelgenomen aan de internationale Wase Gymcup te Antwerpen. 

Samen met turners van Prins Hendrik – Vught en Dynamo – Roosendaal 

vormden zij team Noord Brabant. Dit als voorbereiding op het 

wedstrijdseizoen dat in november weer begint.  

 

In de herfstvakantie zijn meisjes van de wedstrijdselectie meegegaan 

met het turnkamp van Prins Hendrik. Dit zijn leuke initiatieven tot 

onderlinge samenwerking met andere turnverenigingen. 

 

De Grote Clubactie is opgestart en running. Ondanks de hoge gasprijzen 

mogen we weer rekenen op een geweldige financiële boost door de inzet 

van onze leden en de gulheid van de kopers. Het is belangrijk om de 
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laatste weken van de Grote Clubactie de ingevulde lotenboekjes op tijd 

in te leveren, zodat we voor de einddatum alle loten ingeklopt hebben. 

 

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ook in deze tijd 

verliezen Voorwaartsleden dierbaren, is er verdriet en leed. 

Hartverwarmend om te zien dat de leden er dan ook zijn. Ter steun, om 

gezamenlijk afscheid te nemen. Daarna een luisterend oor, afleiding en 

een vervolg op de levensweg. Die gezamenlijk wat makkelijker te 

bewandelen is. 

 

Met sportieve groeten, 

Jan Verhees (ook namens Bart), 

Bestuurslid. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tussenstand Grote Clubactie 2022 

 

Vanaf zaterdag 24 september 2022 loopt de Grote Clubactie 2022 en op 

het moment van dit schrijven (27 oktober 2022) is de stand als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grotendeels online: € 5.661,60. Restant (€ 698,40) met eenmalige 

machtigingen, dus lotenboekjes die ingevuld worden. Vorig jaar is 61 % 

online binnengekomen en 39 % via de lotenboekjes. Het is dus nu zaak 

om de ingevulde lotenboekjes op tijd in te leveren zodat we voldoende 

tijd hebben om deze in te kunnen kloppen op de website van de Grote 

Clubactie. Sluitingsdatum is maandag 21 november 2022. 
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Tot het laatst mag er natuurlijk ook online gekocht worden. 

Ga naar je persoonlijke verkooppagina en verstuur je persoonlijke link 

via e-mail, twitter, facebook, etc. Dan geef je wellicht de online verkoop 

nog een boost zodat we het einddoel van € 10.000,- kunnen halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://lot.clubactie.nl/lot/gymnastiek-en-trimvereniging-voorwaarts/jan-v/5172040 

 

Als laatste wil ik nog de tussenstand van de individuele en 

groepswedstrijd vermelden. 
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Isa en de recreatie meisjes 9 t/m 11 jaar van Puck en Joë liggen op kop. 

Dit is volgens de Grote Clubactie regels. Voorwaarts heeft nog andere 

spelregels bedacht die we na afloop nog even nalopen alvorens de 

uiteindelijke groepswinnaar uit te roepen. 

Voor nu wens ik ieder nog veel verkoopplezier. Ik ben benieuwd waar 

we dit jaar gaan eindigen en ik bedank alvast alle lotenkopers voor hun 

steun aan onze mooie vereniging. En de lotenverkopers voor hun inzet! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Verhees 

Coördinator Grote Clubactie 2022. 
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Uitslag Rabo ClubSupport 

 

Rabobank is een coöperatie die een deel van haar winst teruggeeft aan 

de maatschappij. Als rekeninghouder mag je meebeslissen welke 

maatschappelijke initiatieven ondersteund worden.  

G.V. Voorwaarts heeft zich opgegeven voor deze actie en er kon 

gestemd worden van 5 t/m 27 september 2022. De uitslag is inmiddels 

bekend en wij willen alle stemmers heel hartelijk danken voor hun 

keuze voor onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een heel mooi bedrag van € 908,93 zal worden uitgekeerd. Daarvoor 

hebben we al een bestemming: een interactieve audio-, video- en 

omroepinstallatie in de Turnhal en Kantiny voorzien van intelligente 

ledverlichting. Hiervoor worden de eerste gesprekken binnenkort 

opgestart om te kijken wat we precies willen en wat voor een 

investering hieraan vasthangt, maar een eerste begin is financieel 

gemaakt.  

 

Rabobank en stemmers, allemaal heel hartelijk dank!           J.V. 
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Uitnodiging borrelavond  

op donderdag  
24 november 
in de kantine 

van Voorwaarts 
 

Bij deze nodigen we iedereen uit voor de borrelavond in de Kantiny van 

Voorwaarts. De eerstkomende avond vindt plaats op donderdag          

24 november en begint rond 20.00 uur. 

 

Tijdens deze gezellige avonden heb je de gelegenheid om leden buiten 

het sportieve gebeuren 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 “borrel-

bijkletsavonden” 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  

24 november a.s. 

 

Groetjes, Sebastiaan en Peer 

 

 

Planning komende borrelavonden: 

Donderdag 24 november  
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Sinterklaas op bezoek bij Voorwaarts 

zaterdag 26 november 2022 
 

Na twee jaar digitaal op bezoek te zijn geweest, brengt  

Sinterklaas dit jaar weer met gympieten een bezoek aan  

Voorwaarts! 

 

Wat gaan we doen? Natuurlijk gaan we ons uiterste best doen met 

Sinterklaasliedjes zingen, kijken naar de knappe en soms gekke kunsten 

van de pieten en we gaan zelf ook onze gymkunsten laten zien. 

 

Goed om te weten: 

- Inschrijven is niet nodig.  

- De bezoeken vinden plaats in gymzaal 2 op de Kempen Campus 

- Deze ochtend is alleen voor leden van Voorwaarts tot 9 jaar. 

- De reguliere lessen vervallen deze ochtend.  

- Ouders zijn ook welkom. (broertjes/ zusjes i.v.m. attentie niet) 

- Gymschoenen zijn verplicht! 
 

Ronde 1  

Zaal open: 9:10 uur  

Aanvang: 9:20 uur   

Einde: 10:25 uur  

Ronde 2   

Zaal open:  10:30 uur  

Aanvang 10:40  

Einde: 11: 45 uur  

 Kleutergym  Bianca/ Laure  

 Turnen 6/9jaar Bianca/ Laure  

 Ouder/kindgym Karin  

 Kleutergym Karin  

 Turnen 6/9 jaar Karin  

 Turnen 6/9 jaar Michel 

 Wedstrijd jongens en meisjes  

 

 

 Kleutergym  Elly/ Sebastiaan 

 Ouder-kindgym  Ilse/ Sebastiaan   

 Turnen jongens 6/9jaar Ivar & 

Abby  

 Acro recreatie Koen  

 Acro wedstrijd  

 Turnen 6/9 jaar Martine 

 Turnen 6/9 jaar Ellen  

 Turnen 6/9 jaar Puck 

 Turnen 6/9 jaar Koen/ Patty 

 

Tot dan!  

Kleutercommissie Voorwaarts 
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Kleurplaat 

Voor Sinterklaas 
 

Van:  
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KERSTVAKANTIE 
 

                             De zalen zijn gesloten van 

 

                          zaterdag 24 december 2022 

                        om 15,00 uur 

 

                        tot en met 

 

                          zondag 8 januari 2023 
 

 

        Dan zijn er GEEN LESSEN 
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Planning “GYMMI” 2023 

 

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: 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 06 januari zaterdag 21 januari 

 februari  vrijdag 03 februari zaterdag 18 februari 

 maart  vrijdag 03 maart zaterdag 18 maart 

 april  vrijdag 31 maart zaterdag 15 april 

 mei  vrijdag 05 mei zaterdag 20 mei 

 juni  vrijdag 02 juni zaterdag 17 juni 
 

 Vakantie  Vakantie Vakantie 
 

 september  vrijdag 25 augustus zaterdag 09 september 

 oktober  vrijdag 29 september zaterdag 14 oktober 

 november  vrijdag 27 oktober zaterdag 11 november 

 december  vrijdag 24 november zaterdag 09 december 

 

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

Houd deze datums in de gaten, want: 

 

SAMEN HALEN WE ER MEER UIT!!! 

 

De redactie. 
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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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“Feestdagen” kamp 2022 voorbij 
 

        Hallo “Voorwaarts” kampweekend jeugd, 
 

Dit is alweer het laatste artikeltje over het “Feestdagen” kampweekend. 

Waren jullie er ook bij? Hebben jullie net zo genoten als wij? Er waren 65 

deelnemers ingeschreven. Wij, dat zijn de deelnemers, de groepsleiding,  

de kampstaf en de extra hulp hebben enorm genoten van dit geslaagde 

weekend met goed eten en een leuk programma. Het weer werkte heel 

goed mee. We hadden veel geluk en nauwelijks regen, ondanks de slechte 

voorspelling en de temperatuur was lekker. Zelfs ’s avonds was het niet 

echt nodig een dikke jas aan te doen, we hadden goed kampweer. 
 

Kampeerboerderij de “Willy Hoeve” in Bergeijk, ons feestpaleis, was 

bekend, we zijn er al eens eerder geweest. We zijn begonnen met 

“paaseieren zoeken” en hebben daarbij paaseieren gezocht en er een 

gekleurd. We hebben daarna “vuurwerk de grens over gesmokkeld” en de 

“koningsspelen”  gespeeld. Ook hadden we een “verjaardag speurtocht” 

en hebben een “carnavalsquiz” gespeeld. ’s Avonds was er een 

Halloweentocht. Zondag nog “dierendag in de zoo” en de leuke 

“feestcompetitie”. Het was een mooi gevarieerd programma. 

Het ontbijt en de lunch waren weer goed verzorgd. Natuurlijk hadden we 

dit jaar ook weer broodjes knakworst en op zaterdag de frietjes met 

snacks. Ik vond het in ieder geval allemaal lekker en heb alles opgegeten. 

De kookstaf  had het weer prima voor elkaar het hele weekend.  

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, vooral de eerste nacht. De tweede nacht was 

het wat sneller uitgestorven op de boerderij. 
 

Volgend jaar kun je ook weer mee op kamp. We gaan dan van 29 

september t/m 01 oktober 2023. De locatie is  dan ook 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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Kampweekend ’22 Feestdagen 

 

Vrijdagavond 30 september was het weer zo ver: het jaarlijkse 

kampweekend ging weer van start. Het thema dit jaar was feestdagen. 

Tijdens het eerste spel, dat startte nadat 

de kinderen op de kiss and ride plaats 

waren afgezet, moesten er paaseieren 

gezocht worden. Dat viel niet mee, het 

was goed donker in het bos en de route 

van de paashaas was niet goed te zien. 

Uiteindelijk kwam iedereen op de 

boerderij aan en kregen ze wat drinken 

en werden de bedden opgemaakt. 

 

Daarna weer snel naar het bos voor het 

tweede spel: vuurwerk smokkelen van 

België naar Nederland, maar de 

douaniers maakten het de groepjes niet 

makkelijk. Na het spel kregen ze nog warme chocolademelk en een 

broodje knak. 

 

De volgende ochtend, na het ontbijt en de groepsfoto, was het tijd voor 

de koningsspelen. 8 ludieke spelletjes op het veld, zoals T-shirtrace, 

waterdragen, beker stapelen en handen-en-voeten. Er was een kleine 

onderbreking voor een regenbui, maar we konden al snel weer verder. 

 

Na de lunch en wat vrije tijd, ging het volgende spel al weer beginnen. 

Zaterdagmiddag hadden we een verjaardagsfeestje. We gingen lekker 

ouderwets het bos in voor een speurtocht. Onderweg kwamen de 

groepjes spelletjes en opdrachten tegen: zaklopen, spijkerpoepen, 

spijkerbroekhangen, taart bakken en springtouwen. Ook waren er aan 

aantal foto-opdrachten en puzzels. Eenmaal terug op de boerderij kregen 

ze lekker frietjes en snacks. Vervolgens hebben we een carnavalsquiz 

gespeeld, waarbij o.a. de groepsleiding mooi versierd werd. 
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Toen was het tijd voor datgene waar 

sommige kinderen al vanaf vrijdag op 

zaten te wachten (of juist niet). Bij het 

thema feestdagen kan Halloween 

natuurlijk niet ontbreken. Een hoop 

extra hulp werd ingeschakeld om de 

bossen rond de kampeerboerderij 

onveilig te maken, maar uiteindelijk is 

iedereen weer veilig terug op de 

boerderij terug gekomen. Daarna werd 

het al snel stil op de boerderij. 

 

 

 

 

Om 9 uur 's morgens begon iedereen langzaam te ontwaken op de 

boerderij. Om half 10 ontbijt en dan nog 2 spelen te gaan. 

De morgen begon met regen, maar het programma werd aangepast, 

zodat we er geen last van hadden. Eerst kamers opruimen en daarna pas 

het bosspel. Gelukkig was het 

inmiddels weer droog. Tijd voor 

dierendag in de zoo, op zoek naar 

alle dieren. Er liepen ook zoo 

keepers rond, maar die kwam je 

liever niet tegen, want dat kostte 

alleen maar tijd, minder tijd om de 

dieren te zoeken dus. 

 

Na het bezoek aan de dierentuin en 

de lunch, werd er nog een laatste 

spel op het veld gespeeld, een 

competitie waarbij de groepen de 

strijd met elkaar aangingen met 

trefbal, kubb, ren-je-rot en een 

estafette. 
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Daarna was er voor iedereen nog een ijsje en werden ondertussen de 

laatste scores opgeteld. 

Toen zat het kampweekend er al weer op. Alleen de winnaars moesten 

nog bekend gemaakt worden. De winnaars zijn: de pepernootjes van 

Vrony en team Big Bunda van Isa. 

 

Bedankt iedereen die meegeholpen heeft om er weer een geslaagd 

weekend van te maken: de deelnemers, de groepsleiding, de extra 

avondhulp en de kampstaf!!!!             M.B. 
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Gefeliciteerd 

 

Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand 

………………... december:      

 

02 Henri Liebregts is erelid. 

02 Sebastiaan Aarts is (hulp-)leiding en zit in de organisatie 

van de clubkampioenschappen. 

04 Jessie Spanjers is hulpleiding. 

12 Rian Hensen is hulpleiding. 

12 Nienke Prein is hulpleiding. 

22 Laura Welzen is leiding. 

30 Jorgen Kanen is erelid. 

31 Eric Steutel zit in de redactie en is erelid. 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!   

Tot de volgende maand.  
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Kantiny Perikelen 

 

De Kantiny Commissie heeft onlangs een enquête gehouden onder haar 

bezoekers om ideeën te krijgen hoe we het menu gezonder kunnen 

krijgen. Hierbij hebben een 9-tal bezoekers ideeën geopperd die we 

daarna binnen de commissie hebben besproken. Een 5-tal mensen vroeg 

om gezondere snacks in welke vorm dan ook. Verder het verzoek om 

panini’s, soep, fruit, sapjes en suikervrije frisdrank in het assortiment op 

te nemen. 

De laatste tijd hebben we onze prioriteiten naar de barbezetting moeten 

verleggen. Derhalve zijn nog niet veel aanpassingen gedaan. Wat we 

inmiddels wel hebben aangepast is het arsenaal aan suikervrije 

frisdranken. We schenken momenteel Coca Cola Light, Coca Cola Zero, 

Fanta Orange No Sugar en Green Ice Tea Zero 

    

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een Airfryer aangeschaft om niet altijd het frituurvet op te hoeven 

warmen. Dit vergroot ook weer onze mogelijkheden om het menu uit te 

breiden. 

Daarnaast willen wij jullie wijzen op de mogelijkheden om feestjes te 

organiseren in onze Kantiny. Te denken valt aan verjaardagen, reünies 

en andere sociale bijeenkomsten. Informeer naar de mogelijkheden.     J.V. 
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Kleuterdemodag 2022 

 

Zaterdag 22 oktober 22.  

De grote gymzaal van de Kempencampus is weer omgetoverd tot een 

grote speeltuin. Het is weer tijd voor de kleuterdemodag.  

Op deze dag laten onze jongste leden zien wat ze allemaal leren tijdens 

de gymlessen. Alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en wie maar zin heeft 

mag komen kijken. 

 

De eerste ronde is voor de ouder-kindgym.  

Samen met papa of mama komen 

de kinderen de grote gymzaal in. 

Altijd is het even spannend met al 

die mensen en toestellen. De 

hoepels liggen al klaar om mee te 

beginnen. Van alles kun je ermee 

doen. Erdoorheen lopen, 

rondraaien en noem maar op. 

Daarna zijn er 3 blokken waar ze 

om de beurt kunnen gaan spelen. 

Er is een blok met klimmen en klauteren, een blok met balanceren en 

een blok met de tumbling. Als alle 3 de blokken gedaan zijn, is er nog 

tijd voor een dansje. Daarna omkleden en een lekkere beker ranja halen.  

 

Intussen komen ook de 

kleutergroepen binnen. Samen 

met hun juf of meester kijken 

ze hun ogen uit. Ook de 

kleuters beginnen met de 

hoepels. Wat een fantasie 

hebben die kinderen. Ze doen 

van alles met die hoepels, 

ronddraaien , erop lopen. Na 

de hoepels gaat elke groep 
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naar een blok. Er wordt geklommen over kasten en wandrekken, 

gegleden op lange 

matten. Op de tumbling 

kunnen de kinderen 

lekker springen en 

rennen. Wat een plezier 

hebben ze samen. Maar 

ook bij de kleuters komt 

er een einde aan de leuke 

dag. Er wordt nog een 

dansje gedaan, waarna 

de kleuters zich gaan aankleden. De kleuters mogen ook een 

welverdiende beker ranja gaan halen.  

 

Het was weer een geslaagde kleuterdemodag.  

Wij willen iedereen bedanken voor hun hulp bij deze dag. 

 

Namens de kleutercommissie 

Marloes Somers 
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G.V. VOORWAARTS 

 

Hé jij, Ja jij!!  

Ben jij of ken jij degene die wij zoeken??? 

 

Wij zijn op zoek naar hulpleiding  

voor de onderstaande lesuren. 
 

Op zaterdag ochtend 

9.00 – 10.00 uur     Kleutergym      (3 t/m 6 jaar)        

10.00 – 11.00 uur      Turnen meisjes (6 t/m 8 jaar)      

 

Vind jij het leuk om bij deze leeftijdsgroepen te komen helpen 

en ben je 12 jaar of ouder. Neem dan contact op met: 

bianca@gvvoorwaarts.nl  
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