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Zo langzamerhand gaat alles weer de goede kant op. De zon laat zich af en toe eens zien, 
de kans op wat meer versoepelingen rondom corona wordt groter, én het sportpark wordt 
steeds mooier.  
We hopen dat u met veel plezier de foto’s bekijkt en de artikeltjes leest.  
Met vriendelijke groet van Martijn, Sven en Karin 
 
 

 

 

 
 
Dakgoten schoongemaakt  
Het was blijkbaar alweer een paar jaar geleden 
dat de dakgoten zijn schoongemaakt. Dankzij de 
dagploeg kan het water via de regenpijpen nu 
weer goed van de daken stromen.  

 

 
 

 

Nieuwe muizenvallen  
Onze samenwerkingspartner Rentokil 
heeft er weer voor gezorgd dat er 
nieuwe muizenvallen staan rondom het 
clubhuis. Dit moet zorgen voor de 
bestrijding van muizen en ratten. Als u 
zelf uw afval altijd in de vuilnisbakken 
deponeert, dan helpt u zonder veel 
moeite ook een beetje mee.  
Let op! Er zitten klemmen in de zwarte 
boxen.  

 

 
 

 
  



 

Uitbaggeren sloten  
Jullie zullen wel denken wat al die bagger langs 
de slootkant doet ! Eens in de zoveel jaar 
baggert de gemeente de sloten uit. De grond die 
daarbij vrijkomt en nu op de kant ligt, is getest 
en goed genoeg bevonden om te laten liggen. 
Soms komen daar wel eens spullen uit 
tevoorschijn waar wij al een tijdje naar op zoek 
zijn ….… 

 

  
Veiligheid rondom ons complex 
De voorzitter en de 
verenigingsmanager hebben met  de 
gemeente gesproken over de veiligheid 
rondom ons complex. Hierbij is ook de 
situatie van de in- en uitgangen bij de 
Prins Bernhardlaan en de Prinses 
Margrietlaan besproken. Wij hopen in 
de volgende nieuwsbrief meer te 
kunnen vertellen. 

 

 
 

 

  
 
 
 

 

Samenwerking Exercise 
Tijdens de corona periode is een mooie 
samenwerking ontstaan met Sportschool 
Exercise, Bucaillestraat in Voorburg (boven de 
Hema).  
Alle senioren teams kunnen gratis een outdoor 
training krijgen vanuit Exercise.  
Ze bieden ook iets moois aan voor alle andere 
leden van Forum Sport:  
Als je je nu via onderstaande link aanmeldt voor 
“Exercise on demand” krijg je direct 1 maand 
toegang https://exerciseondemand.nl/forum-
sport  Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 

https://exerciseondemand.nl/forum-sport
https://exerciseondemand.nl/forum-sport


Zwerfboekenstation 
Nu de jeugd weer mag trainen is het 
zwerfboekenstation weer in ere 
hersteld. Want wat is er nou lekkerder 
dan na de training ergens wegkruipen 
met een leuk boek ?  
Er zijn nieuwe boeken aanwezig waar 
uit gekozen kan worden. Heb je thuis 
boeken die je niet  meer leest? Breng 
ze mee, leg ze in het station en laat ze 
zwerven….  

 

  

 

 
 
 
Brievenbus 
Sinds jaar en dag heeft de Forum Sport een 
postbus. Frans gaat deze post trouw voor ons 
ophalen.  
Toch heeft post.nl natuurlijk af en toe ook post 
voor ons adres op de Prins Bernhardlaan.  Er 
staat nu een prachtige brievenbus bij de 
hoofdingang zodat ook deze post op een goede 
manier bij ons terecht komt. 

  
 
 
 
Veld 4 
Er vindt groot onderhoud plaats aan 
veld 4. Straks hebben we weer een 
mooie grasmat om op te spelen.  

 



 
Voetbaldagen 29 en 30 april 
Er was wat regen en het was nogal fris, maar de kinderen lieten zich daar niet door 
tegenhouden ! Het zijn twee leuke dagen geworden waar ze met plezier en samen met 
anderen kinderen hun vaardigheden hebben vergroot.  
Hartelijk dank aan de sponsors (Sport 2000, Club van 50, Sligro, gemeente) en alle 
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het succes van deze dagen. 

 

 
 

  
  

 
 
 
Copy en foto’s voor deze nieuwsbrief kunt u inleveren via het mailadres 
verenigingsmanager@forumsport.nl  
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