
 

Buitenlessen met Gymnastiekvereniging ’t Peeske Beek per 19 mei 2020 
 

 

Buiten trainen, hoe gaan we dit doen! 

 
Tijdens de persconferentie van 21 april werd aangekondigd dat er voor kinderen en jeugd regels voor buiten 
sporten versoepeld zouden worden. Door het gebruik van meerdere sportverenigingen binnen de 
sportaccommodatie was het voor ons niet eerder mogelijk om buiten lessen aan te bieden. Nu een paar weken 
verder is het eindelijk zo ver; Wij gaan naar buiten met bijna al onze groepen! 

In samenwerking met de Gemeente Montferland en het Gildehuis kunnen wij vanaf dinsdag 19 mei buiten 
sporten. Dit gaan wij doen op de grasvelden achter/naast het Gildehuis, Sint Jansgildestraat 31 te Beek. 
 

Let op; we hebben een aangepast lesrooster waarin bijna alle groepen minimaal één fysieke training per week 

aangeboden zullen krijgen. 

 

Bij het buiten sporten komen verschillende regels kijken en houd Gymnastiekvereniging ’t Peeske Beek zich 

aan het landelijke protocol opgesteld door NOC-NSF en de aanvullende richtlijnen en adviezen voor de gymsport 

vanuit de KNGU. 

 

Wij zullen van onze leden verwachten dat deze protocollen en regels ten alle tijden nageleefd worden. 

 

Communicatie 
 

Aankomende maandag zal elke leiding van Gymnastiekvereniging ‘t Peeske voor alle groepen een groepsapp 

aanmaken met de bij ons bekende telefoonnummers (muv groepen die dat al hebben). In deze apps kan alleen 

door beheerders een bericht worden geplaatst. 

 

Lessen zullen uiteraard niet doorgaan bij heel slecht weer. De training wordt uiterlijk 1 uur voor de begintijd 

geannuleerd via de groepsapp. 

 

Niet toegevoegd aan de groepsapp, of wil je met een ander nummer ook aan de groep worden toegevoegd? 

Stuur dan een berichtje met je naam en lesgroep naar 06-48342994 (Larissa)  

Veel leden zijn de afgelopen periode jarig geweest. Wilt u trakteren, neem dan eerst contact op met de leiding.  

Er mogen alleen traktaties in verpakking uitgedeeld worden, deze kunnen dan thuis genuttigd worden. 

 

Aangepast Lesrooster 

De lessen zullen 45 minuten zijn. Tussen de wisselingen van de lessen zit 15 minuten zodat leden elkaar zo min 

mogelijk passeren bij het verlaten en betreden van de velden, en er zo min mogelijk drukte op de parkeerplaats 

ontstaat. 

De trainingen van de recreanten zullen uit spel en parcours vormen bestaan.  
Helaas zonder spring toestellen i.v.m. veiligheid en hygiëne.  
Selectietrainingen zullen ingevuld worden met lenigheid, conditie en kracht. 
De damesgroep Keepfit zal elke donderdag les hebben, na overleg met de leiding. 

 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Aanvulling-KNGU-op-sportprotocol-versie-8-mei-2020.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Aanvulling-KNGU-op-sportprotocol-versie-8-mei-2020.pdf


 

 

Brengen en halen van leden 

 
Zoals in het sportprotocol is vermeld mogen ouders niet mee het sportterrein op. Het is dus belangrijk dat ouders 

die met de auto of fiets hun kind komen brengen, hun kind afzetten voor op de parkeerplaats en zelf zo snel 

mogelijk het terrein weer verlaten.  

 

In de afbeelding hieronder is met rood de rijroute aangegeven voor auto’s die leden brengen. 

De leden die met de fiets komen zetten deze bij de oranje plek neer. 

Daarna verzamelen leden zich bij de leiding die bij de blauwe cirkel staat naast de fietsenstalling. 

De leden zullen via de zwarte pijlen het terrein oplopen en hun handen wassen waarna ze naar veld 1 of 2 gaan. 

 

Na de les zal dezelfde (zwarte pijlen) route gevolgd worden, waarna we onder de overkapping bij de blauwe cirkel 

verzamelen.  

Via de groene rijroute zullen de leden dan weer opgehaald kunnen worden. 

Let op; voor deelnemers ouder dan 12 dient hier 1,5 meter afstand gehouden te worden. 

 

Lesdag & Lestijd Groepen Trainers

Dinsdag 15.30 – 16.15 Selectie deel 1 Gabrielle & Larissa

Dinsdag 16.30 – 17.15 Selectie deel 2 Gabrielle & Larissa

Dinsdag 17.30 – 18.15 Selectie deel 3 Gabrielle & Larissa

Dinsdag 18.30 – 19.15 Selectie deel 4 Gabrielle & Larissa

Zaterdag 10.00 - 10.45 Peuters & Kleuters & Groep 3 Miranda & Inge/Danielle

Zaterdag 11.00 - 11.45 Groep 4 t/m Groep 7 Miranda & Inge/Danielle

Zaterdag 12.00 - 12.45 Groep 8 & Voortgezet Onderwijs Miranda & Inge/Danielle

Zaterdag 13.00 - 13.45 Jongens turnen & Sport en Spel Miranda/Inge & Rick



 

 



 

 

 

Blijf gezond! 

 
Als bestuur proberen wij het beste te regelen voor onze leden. Hebben wij iets gemist of is iets niet duidelijk, 
neem gerust contact met ons op. Dit mag via de train(st)er of via secretaris@gvpeeske.nl  
 
Samen sportief en gezond. 
 
Namens het bestuur van Gymnastiekvereniging ’t Peeske Beek. 

mailto:secretaris@gvpeeske.nl

