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                                                                                     Meijel, 7 juli 2020 

Aan alle leden van VC Peelpush,  

 

Nu de lucht rondom het coronavirus voorzichtig lijkt op de klaren, wordt het weer eens tijd voor een Peelpush 

Nieuwsbrief.  

 

Vanaf 1 juli is de sporthal en ‘t Rabo Sportcafé weer geopend! 

Vanaf 1 juli is de sporthal weer geopend, maar voorzichtigheid blijft geboden. Als VC Peelpush blijven wij de richtlijnen 

volgen van het RIVM. Daarnaast heeft het VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) een handreiking geboden over 

verantwoord beheer en gebruik binnensportaccomodaties. Voor de kantine volgen wij het protocol opgesteld door 

Koninklijke Horeca Nederland.  

Wij wensen iedereen weer veel plezier in de hal en denk eraan: stay safe! 

 

Samenwerking met Basisschool Den Doelhof – Rabo Sportcafé 

In verband met de verbouwing van de school zullen leerkrachten in het nieuwe schooljaar (vanaf 24 augustus 2020) 

tijdelijk gebruik gaan maken van ons Rabo Sportcafé. Zij zullen voornamelijk tijdens werkdagen overdag aanwezig zijn 

in de kantine. Peelpush leden en andere gebruikers van de Sporthal overdag kunnen gewoon gebruik blijven maken 

van de kantine.  

 

Teamindelingen seizoen 2020-2021 

De nieuwe teamindelingen voor seizoen 2020-2021 zijn zo goed als rond. Klik hieronder voor meer informatie: 

• Dames  

• Heren 

• Dames Vrijetijd 

• CMV-jeugd  

• B-C jeugd 

 

Koop bij onze sponsoren! 

Voor onze sponsoren zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom doen wij een oproep aan jullie om in deze tijd extra 

te denken aan onze sponsoren. Een makkelijk overzicht van al onze sponsoren vind je op onze website: 

https://peelpush.nl/sponsoren/ Scroll er eens doorheen bij de aanschaf van een product of dienst! 

mailto:secretariaat@peelpush.nl
http://www.peelpush.nl/
https://peelpush.nl/wp-content/uploads/2020/06/teamsamenstelling-dames-senioren-seizoen-2020-2021.pdf
https://peelpush.nl/senioren/teamindeling-heren-2-en-3-seizoen-2020-2021/
https://peelpush.nl/senioren/teamindeling-dames-vrijetijd-2020-2021/
https://peelpush.nl/jeugd/niveau-1-6-teamindeling-seizoen-2020-2021/
https://peelpush.nl/jeugd/teamindeling-bc-jeugd/
https://peelpush.nl/sponsoren/
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Beweegakkoord Peel en Maas 

Peelpush heeft het Beweegakkoord Peel en Maas ondertekend en 

neemt als club deel aan onderstaande ‘bouwstenen’: 

• Sportiefste kind van Nederland 

• Bewegen op recept 

• Het nieuwe verenigen 

Klik hier voor meer informatie.  

 

Positieve ervaring samenwerking met RKMSV 

Dankzij Voetbalclub RKMSV Meijel hebben veel leden de afgelopen weken kunnen volleyballen in buitenlucht. Wij 

kijken terug op een positieve samenwerking. Samen sterk! 

 

 

Hopelijk tot snel in Sporthal De Körref. 

Bestuur VC Peelpush 
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https://peelpush.nl/club/peelpush-ondertekend-beweegakkoord/

