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50ste jaargang     10de uitgave     nr 486     december 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 ……………….. 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 06 januari 2023 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 2022. Deze keer hebben we 28 pagina’s zeer gevarieerde 

artikelen en nieuws. 

 

Zoals je in de inhoudsopgave kunt zien, zijn er verslagen van diverse 

activiteiten en aankondigingen van nieuwe activiteiten in het komend 

jaar. De 1ste in 2023 is de nieuwjaarsbingo op donderdagavond 5 januari, 

die door het bestuur georganiseerd wordt.  

Het bestuur plaatste ook een artikel over de wijziging van de contributie 

per 1 januari 2023. Kijk daar ook even naar, zodat je niet verrast wordt. 

 

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 

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

Contributie per 1-1-2023 
 

Beste sporter, ouder, verzorger, 

 

Helaas lopen wij als vereniging ook tegen stijgende kosten aan en zijn 

wij hierdoor genoodzaakt de contributie per 1 januari 2023 te verhogen. 

De contributie zal eind dit jaar zichtbaar zijn op onze website. 

 

Wij hopen op uw begrip en zien u ook in 

2023 weer graag in de zaal verschijnen. 
                
Met vriendelijke groet, 

Bestuur GV Voorwaarts 
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Agenda 

 

10 dec. Uitgave Gymmi december  Voorwaarts 

15 dec Borrelavond in de Kantiny 20.00  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 

05 jan. Nieuwjaarsbingo in de Kantiny 20.00  Voorwaarts 

06 jan. Kopijsluitingsdatum Gymmi januari  Voorwaarts 

08 jan. Einde Voorwaarts kerstvakantie  Voorwaarts 

19 jan. Borrelavond in de Kantiny 20.00  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 

02 apr. Clubkampioenschappen  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 

25 aug. Kopijsluitingsdatum Gymmi september  Voorwaarts 

09 sep. Uitgave Gymmi september  Voorwaarts 
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                           Beste Voorwaartsfamilie 
 

Wat is er weer veel gebeurd in november!  

Allereerst is het ledenaantal weer gegroeid. Ruim boven de 800 leden, 

halverwege richting 900. Er zijn verschillende leuke activiteiten 

georganiseerd. Op 19 november heeft het avondspel “Paniek in de 

speelgoedfabriek” plaats gevonden voor alle Voorwaartsleden met 

mogelijkheid tot introducee. Op zaterdag 26 november heeft Sinterklaas 

met zijn veegpieten Voorwaarts gelukkig weer eens kunnen vinden.    

Na 2 jaar alleen digitale verbinding. Het fysieke contact is weer gevierd 

als van ouds! Wat een feest! 

 

Begin november is een compleet nieuw ringenstel geplaatst door Jansen 

& Fritsen. De gemeente is zo verstandig geweest om uiteindelijk te 

investeren in compleet nieuw nadat goedkopere upgrade niet goed te 

krijgen was. De herenselectie kan nu weer onbezorgd de reuzenzwaaien 

en de afsprong oefenen voor de komende wedstrijden. 

 

Voorwaarts heeft be-

sloten om te investeren 

in de uitstraling en 

daarmee samenhang-

end de saamhorigheid 

van de vereniging. Het 

trainers- en kaderkorps 

wordt uitgerust met 

Voorwaartskleding als 

dank voor de tomeloze 

inzet voor onze vereniging en om trots te kunnen laten zien dat men lid 

is van de Voorwaartsfamilie, een familie waar het goed toeven is. Ook 

voor leden is de Voorwaartskleding beschikbaar geworden middels onze 

eigen Voorwaarts webshop, gerund door Topshop Bladel. Kijk voor de 

link op onze Voorwaarts website. Wellicht leuk om een Voorwaarts-shirt 

als kerstcadeau uit te zoeken. 
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Er zijn in de Kantiny inmiddels verschillende nieuwe vrijwilligers aan 

de slag gegaan. Die zijn meteen ook ingezet bij een meidentoernooi van 

judo- en jiujitsuvereniging  Shizen Hontai, overdag voorafgaande aan 

het eigen Voorwaarts avondspel. Voorwaarts ondersteunt graag het 

Veldhovens verenigingsleven. 

Ook was er de Grote Clubactie. De mogelijkheid voor Voorwaarts om 

een essentiële financiële injectie binnen te halen. Ondanks de tijd met 

hogere gas- en levensmiddelenprijzen is er weer genereus gedoneerd. 

Een soortgelijke opbrengst als vorig jaar. Hartelijk dank daarvoor. 

 

Sinds kort is G.V. 

Voorwaarts ook actief op 

Instagram. Gericht op de 

jeugd die niet meer op 

Facebook zit. Gelukkig 

integreert de jeugd steeds 

meer in onze vereniging 

voor de broodnodige 

continuïteit van onze 

verenging. 

 

Als laatste wil ik vragen voor ondersteuning in het huidige bestuur.    

We zoeken mensen die mee willen denken en de vereniging “up en 

running” willen houden. Bart heeft aangegeven om een stap terug te 

doen vanwege drukke zakelijke en privéomstandigheden. Hij wil wel 

betrokken blijven bij de vereniging op afroepbasis. Dus heb je interesse 

laat het ons weten. Wellicht kan hier ook de jeugd integreren???? 

 

Voor nu wens ik iedereen een heel gezellige en 

sportieve decembermaand toe. En schrijf in voor onze 

allereerste Bingoavond op donderdagavond 5 januari 

2023. Wordt ouderwets gezellig! 
 

Met sportieve groeten, 

Jan Verhees 
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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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Paniek in de speelgoedfabriek 
Avondspel voor de jeugd, 19 november 

 

Wat hebben we een leuk avondspel gehad 

met zo veel leden! Super bedankt voor alle 

hulp met het vinden van de juiste code! Het is 

Piet gelukkig gelukt om de pakjes terug te 

vinden. Dit kon hij doordat jullie genoeg 

stokjes hadden verzameld met daarop de plek 

waar Piet de sleutel zou kunnen vinden. Om 

deze stokjes te verzamelen hebben we veel 

leuke spellen gespeeld in het donker. Jullie 

hebben punten verzameld met sjoelen, 

lichtgevende mikado, memory, boter, kaas en 

eieren en nog veel meer! Tijdens deze spellen 

moesten we ook nog opletten voor de boeven die stukken van de 

oplossing wilde afpakken, maar daar waren jullie niet bang voor! Vol 

goede moed gingen jullie het gevecht met de boeven aan door piet, 

muts, veer te spelen. Het was wat ons betreft een groot succes. Hopelijk 

hebben jullie ook genoten en zien we jullie weer bij de volgende 

activiteiten én natuurlijk in de lessen.   

 

Voordat we het vergeten, de oplossing  

op de stokjes was: ‘de sleutel ligt  

in de ballenkliko’.        EvdH 
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Sinterklaas op bezoek bij Voorwaarts 

 

Hoi trouwe lezers,  

 

Wat hebben we weer een leuke activiteit gehad. Er kwam zaterdag       

26 november hoog bezoek! De enige echte Sinterklaas met zijn pieten. 

Vorig jaar mochten we allemaal een filmpje insturen naar Sint en dit 

jaar mochten we gelukkig weer handjes geven.  

 

Wat vonden de kinderen het spannend! Na een paar liedjes gezongen te 

hebben voor Sint, mochten alle kinderen tot 9 jaar laten zien wat ze 

allemaal leren bij gymvereniging Voorwaarts. Toen iedereen zijn 

kunstje had gedaan, was het tijd om Sinterklaas een handje te geven en 

van piet strooigoed te krijgen.  

Als pauzemomentje mochten ook alle ouders mee dansen voor de Sint. 

Sinterklaas garandeerde alle kinderen dat ze zich geen zorgen hoefde te 

maken over hun cadeaus, want hoofdpiet zorgde ervoor dat alle cadeaus 

goed terecht zouden komen. Hopelijk heeft Sinterklaas gelijk? Wat 

denken jullie?  

 

Sinterklaas en pieten bedankt voor jullie bezoek!  

Hopelijk tot volgend jaar! 

 

De Kleutercommissie                      IH 
 



13 

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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Nieuwjaarsbingo 
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Nieuw: Voorwaarts Webshop 

 

G.V. Voorwaarts heeft sinds kort een webshop waarop leden Voorwaarts-

kleding kunnen bestellen. Te vinden op de Voorwaarts website.  

 

                   
 

Daar staat de link naar Topshop Bladel die voor ons de webshop beheert 

en uiteraard de kleding levert. Gekozen is voor het bekende merk Jako 

met een goede kwaliteit. 

 

               
 

Allerhande T-shirts, hoodies, trainingspakken, sporttassen, rugzakken 

met Voorwaarts logo. Leuk om bijvoorbeeld als cadeau te geven met 

kerstmis. Je kan er voor kiezen om je bestelling af te halen in de winkel 

in Bladel of op te laten sturen. 

Zo kun je met trots kan laten zien dat je lid bent van G.V. Voorwaarts in 

Veldhoven.                      JV 
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Uitnodiging borrelavond  op 

donderdag 15 december 
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 

15 december 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 “borrelavonden” vrij om 

binnen te lopen in de Kantiny. 

 

Als je graag een herinneringsbericht ontvangt voor deze borrel(bijklets)-

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  

15 december a.s. 

 

Groetjes, Sebastiaan en Peer 

 

 

Planning komende borrelavonden: 

Donderdag 15 december 

Donderdag 19 januari  
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Gymmi Trofee ...............  

Ook jullie kunnen nominaties insturen. 
 

Zoals ook in voorgaande jaren zal op de komende algemene 

ledenvergadering van 2023 de traditionele "Gymmi Trofee" worden 

uitgereikt. 

De redactie kent de prijs voor de 31
ste

 maal toe aan de beste schrijfster 

of schrijver van artikelen in Gymmi in het jaar 2022. 

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 2022, 

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

(gymmi@gvvoorwaarts.nl), vóór 31 december 2022. 

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 2022 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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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. 



20 
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Gefeliciteerd 

 

Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de maand 

……………….. januari:  

 

05 Anouk van Lierop is hulpleiding. 

08 Peer Willekens zit in de redactie-, 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 trainer, erelid en zit in het bestuur en in de 

organisatie voor de SamenLoop voor Hoop. 

16 Ingrid Steutel is leidster, zit in de TV-commissie en 

organisatiecommissie voor de Funny-Day en is 

erelid. 

16 Tiny Rombouts zit in de redactie en accommodatiecommissie, 

is kantinebeheerder en -medewerker en erelid. 

18 Myrthe Dieben is hulpleiding. 

20 Ingrid Kanen beheert de ledenadministratie, zit in de TV-

commissie. 

21 Mare van Hunnik is hulpleiding. 

26 Elly van Beek is erelid. 

 

Allemaal van harte  

gefeliciteerd!  

 

Tot de volgende maand!  
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Eindstand Grote Clubactie 2022 

 

Maandag 21 november 2022 

sloot de Grote Clubactie om 

23.59 uur.  

Met een geweldig eindresultaat! 

 

In totaal zijn er 3950 loten 

verkocht waarvan 69 % online 

en 31 % via de eenmalige 

machtigingen (ingevulde 

lotenboekjes).  

Vorig jaar was dit resp. 61 % en 39 %,  een duidelijke verschuiving naar 

online. Na aftrek van de incassokosten zal G.V. Voorwaarts een netto 

bedrag van € 9.268,92 overgemaakt krijgen.  

 

Wie heeft dan de meeste loten verkocht dit jaar?  

1. Isa Schoone (wedstrijd dames middenbouw)    91 loten. 

2. Celeste Velthoven (recr.meisjes 9 t/m 11 jaar Martine)   59 loten. 

3. Nena Breukers (wedstrijd dames onderbouw)    58 loten. 

Isa is dus de beste Grote Clubactie lotenverkoopster van                   

G.V. Voorwaarts in 2022! 

 

Welk team heeft de groepswedstrijd gewonnen? 

1. Recr. meisjes 9 t/m 11 jaar van Puck en Joë.     318 loten. 

2. Wedstrijd acro.          381 loten. 

In aantal heeft de wedstrijd acro meer loten verkocht. Dit is echter ook 

een grotere groep dan de meisjes van Puck en Joë. Het gemiddeld aantal 

loten per verkoopster is hier dan ook doorslaggevend: resp. 25 en 17 

loten per persoon. Gefeliciteerd met deze overwinning meiden. De door 

Voorwaarts beschikbaar gestelde prijzen zullen in de lessen worden 

uitgereikt. Maar liefst 64 leden hebben 25 of meer loten verkocht. Deze 

leden krijgen vanuit de Stichting Grote Clubactie een medaille. Ook 

deze medailles zullen in de lessen worden uitgereikt. 
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Op dinsdag 6 december 

2022 is de Trekking 

Grote Clubactie loterij. 

Vanaf 7 december 2022 

kunnen de lotenkopers 

kijken of ze in de prijzen 

zijn gevallen. Op deze 

link is dat te zien: 

https://www.clubactie.nl/

lotenkopers/prijzen-

uitslag/ 

De nummers van de loten staan vermeld op de bankafschriften of op de 

mails die men vanuit de stichting Grote Clubactie heeft ontvangen. 

 

Op vrijdag 13 januari 2023 wordt de opbrengst uitgekeerd en inmiddels 

zijn al verschillende wensen voor besteding van dit geld binnengekomen 

vanuit ons trainers- en vrijwilligerskorps. De wensen zullen 

geïnventariseerd worden, daarna wordt een beslissing genomen wat en 

welk bedrag geïnvesteerd gaat worden. 

 

Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor de fantastische ondersteuning 

van onze vereniging. Door de aankoop van loten, de verkoop van loten, 

het enthousiasmeren van de leden, het verspreiden van de loten, het 

inkloppen van de loten, het promoten van de actie via Facebook, het 

versturen van mails naar de leden, huisadressen beschikbaar stellen als 

inleveradres, etc, etc. Wederom een mooie teamprestatie! 

 

Met Grote Club groeten, 

Jan Verhees 

Coördinator Grote Clubactie 2022. 
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Wedstrijdnieuws 

 

29 oktober kwamen een 

aantal van onze toppers, 

Jason, Casper en Gijs, in 

een samengesteld team in 

actie tijdens de Wase 

Gymcup in België. Er was 

stevige concurrentie tijdens 

deze internationale 

wedstrijd en onze mannen 

zijn een mooie ervaring 

rijker. 

 

Beide teams die 12 

november in actie kwamen 

tijdens het eerste 

kwalificatiemoment voor 

teams richting het NK, 

mochten plaatsnemen op 

het ereschavot.  

Op niveau 2 kwamen Bart, 

Tymen, Jason, Pjotr, 

Casper en Gijs in actie, op 

niveau 4 Quinten, Devin, 

Mika en Tijm. 

Top gedaan mannen !! 

Proficiat!!           MB 
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Voorwaarts  

kampweekend 2023 
 

Hallo allemaal,  
 

In de Gymmi van november kon je een tweetal 

verslagen lezen van het “FEESTDAGEN” kampweekend van afgelopen 

september. De kampcommissie is inmiddels al weer bij elkaar geweest 

voor het kamp van 2023. Het duurt nog wel even, want het vindt pas 

plaats na de zomervakantie van volgend jaar, maar ik ga alvast wat 

verklappen. 
 

We weten nog niet zeker wat we allemaal gaan doen. Er wordt nagedacht 

over een nieuwe thema. Diverse ideeën zijn geopperd maar er is nog geen 

nieuwe keuze gemaakt. Dus dat blijft nog even een verassing.  
 

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 

29 september t/m 1 oktober 2023. 
 

Ga je mee naar het kampweekend want dat 

is altijd gezellig en kei leuk. 
 

  Groetjes van de kampcommissie 
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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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Kleurplaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


