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MEISJESGYM  
 
Januari 2020:  
 
In januari wilden we voor alle meisjes een nieuw gympakje aanschaffen. Deze werden op maat 
gepast en besteld. Trios heeft hele mooi pakjes gekregen paars/blauw met een mooie witte 
overloop!  
 
Februari 2020:  
 
27 februari hebben we een instuif georganiseerd in de gymzaal van de Bogerd. Helaas kwamen hier 
niet zoveel kinderen op af als wat we gedacht hadden. Volgende keer gaan we het eerder 
aankondigen, ook bij de scholen in de omgeving.  
 
Maart 2020:  
 
Vanaf 18 maart mochten we helaas niet meer binnen gymmen dat betekende ook dat de 
Bommelerwaardcup van 2020 ook niet doorging. Deze periode is voor iedereen heel moeilijk 
geweest, we moesten afwachten wat er verteld werd op de persconferentie. Mogen we binnenkort 
weer (binnen) gymmen….?? 
 
Mei 2020:  
 
Vanaf mei 2020 mochten alle lessen weer opgepakt worden, maar alleen buiten. Dit hebben we 
gedaan op het schoolplein van de basisschool de Bogerd. Met verschillende materialen en spellen 
kwamen we een heel eind. Toch was het soms lastig om creatief te blijven en elke les weer wat 
nieuws te doen. Alle richtlijnen moesten ook na geleefd worden, 1,5m afstand, handen 
desinfecteren, de leiding droegen hesjes.  
 
Juni 2020:  
 
Juni was wen mooie maand om buiten les te geven. We hebben veel waterspelletjes gedaan en 
vooral veel plezier gemaakt ondanks de maatregelen. 
 
3 juni kwamen ook de gympakjes binnen, met heel veel vertraging toch gelukt! 
 
Juli 2020:  
 
Vanaf 1 juli mochten we gelukkig weer naar binnen in onze eigen vertrouwde gymzaal. In deze 1,5 
week hebben we bij alles lessen het seizoen afgesloten met een lekker ijsje en een leuke en gezellige 
les.  
 
Augustus 2020:  
 
Na de zomervakantie zijn we de laatste week van augustus weer begonnen met de gymlessen alle 
nieuwe pakjes werden aan de kinderen uitgedeeld en thuis geshowd ;)  
 
September 2020:  
 



Midden september kregen we helaas bericht van de gemeente dat de gymzaal gesloten werd i.v.m te 
weinig ventilatie.  
 
Oktober 2020:  
 
De sluiting van de gymzaal was even een domper maar we hadden snel een oplossing de meisjesgym 
kon gegeven worden in de gymzaal in bruchem. Een stukje kleiner dan normaal, Maar we waren blij 
dat we weer mochten gymmen.  
 
November 2020: 
 
Yes we kunnen terug naar onze eigen gymzaal! Eind november hebben we ook al de pietengym 
gedaan. Hier was heel veel belangstelling voor. Alle broertje en zusjes kwamen gezellig mee. 
 
 
 
 
 
OCHTENDGYM 55+  
 
in januari heb ik op woensdagochtend de ochtendgym overgenomen van Mineke, dit was even 
spannend i.v.m. Een andere doelgroep. Voor de dames was het natuurlijk ook even wennen om 
iemand anders voor de groep te hebben. Ik vond het meteen erg leuk om te doen.  
 
Ook voor deze dames gold het bovenstaande wanneer de gymzaal gesloten was. Ook hebben we in 
die periode met de ochtendgym buiten gegymd. Dit was ook prima te doen. Sommige vonden het 
buiten zelfs fijner in de openlucht. De groep was wel een stuk kleiner dan normaal maar dat komt 
door een stukje onzekerheid en voorzichtigheid met corona.  
 
In de tijd dat gymzaal de Bogerd dicht was heb ik een aantal keer met de dames gegymd in de kreek 
in Kerkdriel. Steeds spullen meenemen uit het materiaalhok in Rossum naar Kerkdriel. Soms was het 
even sjouwen.  
 
 
TURNEN 
  
Maart 2020 
 
De turngroep had zich ingeschreven voor een open wedstrijd in Pernis. Hier hebben alle turnsters 
hard voor geoefend. Helaas is deze wedstrijd ook afgelast door corona. 
 
Vanaf 18 maart mochten we helaas niet meer binnen turnen maar dit hebben we in mei opgepakt 
maar dan buiten. Turnen buiten is natuurlijk niet hetzelfde maar alle meiden bleven positief en 
waren elke les aanwezig. We hebben veel krachttraining en conditietraining gedaan. Dit met matjes, 
gewichtjes, elastieken en vooral veel doorzettingsvermogen.  
 
 
Juli 2020 
 
Vanaf 1 juli mochten we weer lekker naar binnen om te turnen. Op 10 juli hebben we de laatste les 
afgesloten met frietjes.  
 



 
September 2020 
  
Ook voor de turngroep was de zaal gesloten i.v.m slechte ventilatie. Wel konden we vanaf oktober 
terecht bij het cambium in Zaltbommel.  
 
 
November 2020 
 
Weer terug in onze eigen gymzaal.  
 
 
De damesgym op woensdagavond heb ik samen met Bas deze hele periode overgenomen van Nynke. 
Ook hier gingen wij mee naar buiten om door te blijven sporten en ons in deze periode gezond 
proberen te houden.  
 
 
2020 was een jaar vol (onaangename) verrassingen maar als vereniging hebben we hier ons goed 
doorheen gesleept. Ook veel leden zijn ons trouw gebleven. Heel erg blij mee! 
 
 
 


