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51ste jaargang     1ste uitgave     nr 487     januari 2023  

 

  

 Organisatie 

 

 

Accommodatie Kempen Campus 

 

Knegselseweg 50 

5504 NC Veldhoven 

Telefoon: 06-18826183       Rabobank: NL37RABO0153683376 

Kamer van Koophandel: 40236061           www.gvVoorwaarts.nl 

 

Bestuur 

 

Jan Verhees  Bestuur   

Bart Oerlemans  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 03 februari 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 en Instagram:  

GV Voorwaarts Veldhoven 
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Van de redactie 

  

                            Hallo lezers, 

 

Voor jullie ligt alweer de 1ste uitgave van ons clubblad Gymmi van dit 

nieuwe jaar 2023. Uiteraard wensen we iedereen een gelukkig, gezond, 

goed en vooral heel sportief nieuwjaar. 

 

De 1ste activiteit van dit jaar, de nieuwjaarsbingo, heeft alweer in de 

Voorwaartskantine plaatsgevonden. Was jij erbij? Het was een 

geslaagde activiteit.  

De teampresentatie van de acroselectie is inmiddels ook al weer voorbij, 

foto’s staan in deze Gymmi en op de facebookpagina.  

 

In deze uitgave staan diverse aankondigingen van activiteiten die 

georganiseerd gaan worden. Dus kijk de Gymmi goed door of er voor 

jou wat bijstaat waar je aan wil deelnemen. We hopen jullie op één van 

deze leuke activiteiten te ontmoeten. 

 

Deze maand heeft de redactie een jubilaris. Christel 

Louwers is in januari 1998 lid geworden van de redactie, 

dat betekent dat ze inmiddels 25 jaar actief is en onze 

werkzaamheden mee uitvoert en ondersteund. Sinds we 

alleen nog maar digitaal verschijnen zorgt zij ook voor 

de maandelijkse e-mails met daarin een exemplaar van 

ons clubblad Gymmi.  

 

Naast al deze artikelen plaatsen we ook de gebruikelijke maandelijkse 

bijdragen, die zeker het doornemen of lezen waard zijn. Dus ga eens 

rustig achter je computer, tablet of  smartphone zitten en lees de Gymmi 

voor meer informatie. 

              

              Tot de volgende uitgave, 

       De redactie 
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Agenda 

 

19 jan. Borrelavond in de Kantiny 20.00   

21 jan. Uitgave Gymmi januari  Voorwaarts 

03 feb. Kopijsluitingsdatum Gymmi februari  Voorwaarts 

18 feb. Peuter- en kleutercarnaval in de eigen zaal  Voorwaarts 

18 feb. Uitgave Gymmi februari  Voorwaarts 

19 feb. Begin Voorwaarts carnavalsvakantie  Voorwaarts 

26 feb. Einde Voorwaarts carnavalsvakantie  Voorwaarts 

03 mrt. Kopijsluitingsdatum Gymmi maart  Voorwaarts 

08 mrt. Trainersbijeenkomst in de Kantiny 20.00  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 

29 sep. Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober  Voorwaarts 

29 sep. Kampweekend in Bergeijk  Voorwaarts 

     - 01 okt. 

14 okt. Uitgave Gymmi oktober  Voorwaarts 

27 okt. Kopijsluitingsdatum Gymmi november  Voorwaarts 

11 nov. Uitgave Gymmi november  Voorwaarts 

24 nov. Kopijsluitingsdatum Gymmi december  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 Voorwaartsfamilie 
 

2022 zit erop. Ons 91ste bestaansjaar. Een jaar met ups en downs. Zoals 

in elke familie het geval is, zeker als je al zo lang meedraait. Een jaar 

waarin we afscheid hebben moeten nemen van ons oudste lid: Corrie 

Verhoeven - Kijzers. Net voor de kerst en net voor haar 91ste verjaardag 

verliet zij de Voorwaartsfamilie. Ook andere Voorwaarts-leden hebben 

verdriet gehad vanwege het wegvallen van naasten. Wij hopen dat we 

hen troost, steun dan wel afleiding kunnen bieden. Mijn turntrainer Ad 

zei altijd: “Het succes moet samen gevierd worden, maar ook het leed”. 

Samen staan we sterk als de Voorwaartsfamilie. 

 

We moeten het samen doen met alle familieleden en zorgen dat iedereen 

in een veilige omgeving plezier kan beleven aan de mooie turnsport. 

Verjonging en vernieuwing is noodzakelijk om de zaak draaiende te 

houden, om de combinatie jong/vernieuwend en oud/ervaren tot een 

flow te krijgen. De Nieuwjaars Bingo van 5 januari 2023 was daarvan 

een mooi voorbeeld. Een nieuwe activiteit, als idee ontstaan door 

samenwerking van nieuw en oud. Of was het jong en ervaren? Geen 

idee, maar het was een succes! 
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Samenwerking en samen zijn in verenigingsverband geeft heel veel rust 

in deze steeds meer individualistische tijd. Lokaal verbinden zonder 

oordeel, blij zijn met het moment. Iedereen is welkom bij Voorwaarts. 

We moeten ook realistisch zijn: de inflatie is gigantisch. Om 

bestaansrecht te behouden moeten wij ook mee als vereniging. Overal 

stijgen de prijzen: lidmaatschap KNGU, inkoopprijzen voor de Kantiny, 

gas en elektriciteit, etc. Ook de gemeente Veldhoven heeft daarmee te 

maken. Daarom was een aanpassing van onze contributie niet te 

voorkomen. Wij hopen op begripvolle familieleden en dito gemeente 

Veldhoven. Zodat we in 2031 het 100-jarig bestaan kunnen vieren. Met 

Corrie op de hemelse tribune, genietend van haar suikerspin. 

 

Met sportieve groeten, 

Jan Verhees 

 

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

 

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 begin 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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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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Prijsuitreiking Grote Clubactie 2022 

 

Het eindresultaat van de Grote Clubactie 

2022 is bekend! Door verschillende niet 

gelukte incasso’s en aftrek van de 

daadwerkelijke incassokosten is dit het 

bedrag wat daadwerkelijk naar onze 

vereniging werd overgemaakt:  

                        

Bijna het bedrag wat in 2021 werd opgehaald en dat is zeer royaal te 

noemen gezien de inflatie van de afgelopen tijd. Dank jullie wel 

allemaal voor het kopen en verkopen van de loten. Wij zijn er uiteraard 

heel erg blij mee.  

 

Wie waren het afgelopen jaar de topverkopers en welke groep was 

groepswinnaar van de Voorwaarts Grote Clubactie wedstrijd? 

Op maandag 19 december 2022 zijn de prijzen uitgereikt. Aan de 

winnares en nummer 3 in de individuele wedstrijd: Isa Schoone en Nena 

Breukers van de wedstrijdselectie dames. 

Isa had maar liefst 91 

loten verkocht en nam de 

dik verdiende beker 

“Beste verkoper Grote 

Clubactie 2022 G.V. 

Voorwaarts” mee naar 

huis. Evenals 2 vrij-

kaartjes om samen met 

een vriendinnetje bij 

Street Jump een uurtje te 

gaan trampolinespringen.  

Nena verkocht 58 loten, verdiende 1 Street Jump vrijkaartje en wil in 

2023 als winnares uit de bus komen. We houden haar uiteraard in de 

gaten….en hartelijk dank dames. 
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Als nummer 2 van de individuele wedstrijd was Celeste Veldhoven 

geëindigd met 59 verkochte loten. Helaas was Celeste niet aanwezig op 

haar les voor recreatiemeisjes 9 t/m 11 jaar van trainster Martine. 

Martine nam haar vrijkaartje in ontvangst. Celeste goed gedaan en ook 

heel hartelijk dank voor jouw inzet! 

 

Daarna door naar de 

groepswinnaar, de 

recreatiemeisjes 9 t/m 

11 jaar van trainster 

Puck. 

Puck nam de 

vrijkaarten voor Street 

Jump en de beker 

“Groepwinnaar Grote 

Clubactie 2022 G.V. 

Voorwaarts” in ontvangst.  

De vrijkaarten zijn voor de meiden die daadwerkelijk loten hebben 

verkocht en de bedoeling is om met de gehele groep een dagje te gaan 

jumpen. De meiden die geen loten hebben verkocht kunnen op eigen 

kosten meegaan tegen een verenigingstarief. Dames, veel dank voor 

jullie inspanningen en heel veel plezier met het trampolinespringen.  

 

Er zijn binnen G.V. Voorwaarts maar liefst 65 

leden die 25 of meer loten verkocht hebben. 

Zij verdienen de door de stichting Grote 

Clubactie beschikbaar gestelde medailles. 

                           

Vanwege het grote succes van de actie 

worden de medailles gefaseerd uitgeleverd en wij zitten in de laatste 

fase. Eind januari 2023 komen onze medailles pas richting Veldhoven. 

Nog even geduld dus en de trainers en trainsters zullen ze uitdelen 

tijdens de les. 
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We hebben de actie gepromoot op Social Media met de hashtag 

#vierhetsucces. Daar zijn leuke filmpjes en foto’s van onze sporters te 

vinden. Leuk om eens te bekijken. 

Nogmaals iedereen heel hartelijk dank voor de support van onze 

vereniging.  

 

Met Grote Club groeten, 

Jan Verhees 

Coördinator Grote Clubactie 2022. 

 

 
 

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

Teampresentatie Acro 
 

7 januari hebben de nieuwe acroteams zich gepresenteerd en hun nieuwe 

oefeningen laten zien.                    M.B. 
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Uitnodiging borrelavond  op 

donderdag 19 januari 
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 

19 januari 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  

19 januari a.s. 

 

Groetjes, Sebastiaan en Peer 

 

 

Planning komende borrelavonden: 

Donderdag 19 januari  
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CARNAVALSVAKANTIE 
 

 

zondag 19 februari 2023 

 

tot en met 

 

zondag 26 februari 2023 
 

 

Dan zijn er GEEN LESSEN 
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Peuter- en kleutercarnaval 
zaterdag 18 februari 2023 

 
Op zaterdag 18 februari vieren we met de jongste leden carnaval  

tijdens de reguliere les en in de eigen zaal.  

Kom lekker verkleed en samen maken we er een leuk feestje van! 

 

Alaaf! 

Kleutercommissie GV Voorwaarts 
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Genomineerd voor sportman 2022 

Gijs van de Biggelaar  

                                                                                                M.B. 
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Eindbedrag Grote Clubactie 
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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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Nieuwjaarsbingo 

 

Op donderdag 5 januari 2023 is de eerste 

Nieuwjaarsbingo georganiseerd in onze 

Kantiny. Op initiatief van Janiska, Mandy en 

Patty is er een alternatief voor de jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie verzonnen. Vooraf kon 

ingeschreven worden voor 2 bingo-kaarten en 

een welkomstdrankje. Bij aanvang stond het 

feest comité iedereen in gepaste kleding al op 

te wachten. Voor een eerste glas champagne 

met of zonder alcohol. Om te kunnen proosten 

op het nieuwe jaar. 

                                          

In totaal kwamen er meer dan 40 bingo-

fanaten opdagen die in 3 rondes streden om 

de mooie prijzen die Patty en Bianca hadden 

opgehaald bij verschillende winkels en 

bedrijven. 

Voor een volle kaart waren er hoofdprijzen 

te verdienen: Electrische kachel, gesponsord door Textiel Groep 

Holland, een parfum van Attitude, een boodschappenpakket t.w.v. € 55,- 

van Plus van Reijen, een verrassingsmand van Jamin en cadeaubonnen 

van Cecil Mode (€ 35,-), Keurslager Antonis (€ 25,-), Liebregts 

Bloemen (€ 20,-) en Gasterij Dorpsgenot (€ 25,-). 
 

         
 

Ook de prijzen bij 1 of 2 rijtjes mochten er zijn. Verschillende prijzen 

die beschikbaar waren gesteld door bedrijven als IetsLeucqs/Lecqers, 
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Lunch bij Lis, Intersport vd Broek, Moons bakkerij, Vis bij Kim, 

Groenrijk, BE.YOU.TY, bakkerij Moeskops, Grandiflora, Het Kaashuis, 

Bakkerij Driessen en Topshop Bladel. Sponsoren: hartelijk dank 

hiervoor! 

 

Er werd fanatiek bingo gespeeld door een gemêleerd publiek: een grote 

groep dames van Marjanne, een delegatie van Shizen Hontai en 

verschillende Voorwaartsfamilies en -vrienden. 

 

         
 

Tussendoor werden er quizvragen gesteld om een lekker bordje vol 

snacks te verdienen. Geen enkele “valse kien”, de bus hoefde niet 

gehaald te worden….. Gewoon een gezellige avond door de week. 

 

   
 

Al met al een hele geslaagde avond die zeker zijn navolging zal hebben.  

 

Bedankt iedereen voor de organisatie, deelname en gezelligheid.         

We kunnen weer een geslaagde activiteit bijschrijven op onze agenda. 

En uiteraard voor iedereen een heel prijsrijk 2023.  

Tot de volgende bingoavond.                        J,V. 
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Clubkampioenschappen 2023 

 

Op zondag 2 april 2023 is het zover, dan worden 

weer de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden. 

Dat is een mooi moment om aan ouders, familie en 

vrienden te laten zien wat je de afgelopen tijd geleerd 

hebt. Daarnaast wordt er in alle leeftijdscategorieën, jongens, meisjes, 

groot, klein, gestreden om clubkampioen 2023 te worden! 

 

Jij doet toch  

zeker ook mee?! 
 

Wanneer?  Zondag 2 april 2023  

Waar?  Turnhal Kempen Campus 

Tijd? Wordt bekend gemaakt zodra 

alle inschrijvingen binnen zijn. 

Wie?  Voorwaarts leden vanaf 6 jaar. 

Inschrijfgeld € 5,00 

Entree  0 -   6 jaar: gratis 

   7 - 12 jaar: € 1,00 

   13+    jaar: € 2,50 

 

Inschrijven is nu mogelijk via de website: 

 

https://www.turnfotos.nl/CK2023 

 

 

Tip  

Als je mee doet aan de clubkampioenschappen, geef dat dan ook door 

aan jouw train(st)er. De organisatie zal de train(st)er ook informeren 

maar als je het zelf doet kan je eerder beginnen met oefenen voor de 

clubkampioenschappen.                                  SA 
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Clubkampioenschappen 2023 

 

 
 
 

In de turnhal op de Kempen Campus 

 
Zondag 2 april 2023 

 
Kom naar dit turnspektakel !!! 
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Toterfout 13a     
5507 RD te Oerle 

  

Tel 040 - 258 63 10 
www.gasterijdorpsgenot.nl 
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Wedstrijdnieuws 

Gezien op facebook 
                                             M.B. 
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Voorwaarts  

kampweekend 2023 
 

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 nog niet bekend. We gaan wel met zijn allen op 

kamp naar de kampeerboerderij. Er zullen weer veel spellen gespeeld 

worden, maar ook de nodige gezelligheid en ontspanning staan op het 

programma. Na het kamp van vorig jaar, hoorden we al kinderen zeggen 

dat ze volgend jaar zeker weer van de partij zullen zijn. Een goede keus. 

Zorg dat ook je vriendjes allemaal mee gaan! 

 

De kampcommissie is al met de voorbereidingen van het kamp gestart 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 zin in hebt. We hebben ook 

weer avondspelen, dus mag je bij ons lekker lang opblijven. 

 

Het kamp is dit jaar in Bergeijk, waar wij logeren bij vakantieboerderij 

“De Willyhoeve”. Alle Voorwaartsleden van 9 tot en met 15 jaar kunnen 

mee op het kampweekend dat dit jaar gehouden wordt van: 

29 september t/m 1 oktober 2023. 
 

Ga mee naar het kampweekend, want dat is heel gezellig en kei leuk. 

 

Groetjes van de kampcommissie 
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Genomineerden voor de  

Gymmi Trofee 2022 
 

Bijna is het zover. Tijdens de algemene ledenvergadering zal bekend 

gemaakt worden wie de 31ste "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 2022 zijn: 

  

 - Marianne Bakker  

 - 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 2022 kopij voor Gymmi verzorgd 

heeft. 

 

     Bedankt voor jullie bijdragen! 

     Samen halen we er meer uit Gymmi. 
 

 

 

De redactie 
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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 trainer en is erelid. 

07 Jeroen Borgers is assistent-trainer. 

10 Peter v.d. Bosch is erelid. 

10 Kristie Berentsen-

Meulenbroeks 

zit in de organisatie van de 

clubkampioenschappen. 

10 Eefje van de Vorst is assistent-trainer. 

15 Toos Louwers is erelid. 

18 Mandy Aarts zit in het bestuur en is penningmeester. 

26 Lotte van Lieshout is vertrouwenspersoon. 

27 Rob Hendriks ondersteuning voor de technische 

commissie. 

28 Claudia Baert   is jurylid en assistent-trainer. 

   

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

 

Tot de volgende maand!  
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Kleurplaat 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


