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Livestream wedstrijden Dames 1 

De wedstrijden in de Eredivisie worden sinds kort ook live op 
Internet uitgezonden (dit noemen ze livestream). Voor het 
bekijken van de livestream heb je een Mijn Volleybal-account 
nodig.  
 
Heb je nog geen account? Meld je zelf dan eenmalig gratis aan 
via https://login.nevobo.nl/registreren   
Dit kan voor zowel leden als niet-leden. 
 
 
Ingelogd en dan? 
 
Op de Eredivisie Dames pagina (Ga naar: 
https://www.volleybal.nl/volleybal/eredivisie/dames/wedstrijden), 
staan bovenaan de komende wedstrijden die live te bekijken zijn. Aanstaande zaterdag 20 maart speelt Peelpush 
Dames 1 thuis tegen Fast Dames 1 om 16:30 uur. 
 
Op de homepagina van volleybal.nl staan zowel de Eredivisie Dames als Heren wedstrijden. 
 
Even voordat de wedstrijden beginnen wordt de livestream beschikbaar. Er komt dan een knopje "Kijk Live" bij de 
wedstrijd te staan. Klik hierop om direct naar de livestream pagina te gaan.  
 
Veel kijkplezier! 
 
 
 

Vrijdag 9 april Sportgala Peel en Maas live op tv 

en facebook 

De sportgemeente Peel en Maas heeft door corona de sporttrofee 

2019 nog niet kunnen uitreiken. Dit gaat nu wel gebeuren! De Stichting 

Sportgala Peel en Maas heeft in overleg met de gemeente besloten om 

het 10de Sportgala Peel en Maas samen met Omroep Peel en Maas in 

een live tv-uitzending en digitaal via facebook te laten plaatsvinden op 

vrijdag 9 april 2021 vanaf 20:00 uur. 

Vanuit Peelpush zijn maar liefst twee teams genomineerd: 

• Peelpush Jeugd 6.1 onder de categorie ‘Talenten’. 

• Peelpush Dames 1 onder de categorie ‘Sportploeg’.  

Kijken dus! Lees hier meer: Vrijdag 9 april Sportgala Peel en Maas live op tv en facebook (peelpush.nl)  
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Peelpush neemt deel aan pilot: Nijntje beweegdiploma 

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Nijntje 

hebben samen een leuk beweegprogramma voor jonge kinderen 

ontwikkeld: het Nijntje Beweegdiploma. Met gevarieerde 

oefeningen en spelletjes leren peuters en kleuters de basis van 

bewegen en vooral dat bewegen leuk is! 

Het Nijntje Beweegdiploma is geschikt voor kinderen van 2 t/m 5 

jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU 

en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het 

doorlopen van de lessen krijgen kinderen het Nijntje 

Beweegdiploma. 

In 2021 start een pilotprogramma met gymnastiek-, voetbal-, 

hockey- en volleybalclubs, waar ook Peelpush aan mee mag 

doen! Angelique Willems zal deze pilot namens Peelpush gaan 

uitvoeren en begeleiden. De pilot zal na de meivakantie van start 

gaan en Peelpush zal dan 10 lessen aanbieden. Mogelijk zullen 

deze lessen buiten plaatsvinden, omdat binnen nu nog niet mogelijk is ivm de coronamaatregelen. Na deze 

pilot wordt bekeken of Peelpush dit structureel aan zal blijven bieden. Meer informatie hierover volgt.  

Kijk voor meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma hier: www.beweegdiploma.nl  

Of bekijk onderstaande filmpjes op YouTube: 

Het nijntje Beweegdiploma – wat is het precies?  

Het nijntje Beweegdiploma - De basis voor de rest van je leven!  

 

Contributie 2e helft 

We streven ernaar om in april een besluit te nemen over hoe om zal worden gegaan met de contributie van 

de tweede helft van het seizoen. We hopen dan een goede afweging te kunnen maken voor de club 

enerzijds en onze leden anderzijds. Zoals in januari al aangegeven wordt overwogen om slechts een deel 

van de tweede contributiehelft in rekening te brengen. Meer informatie hierover volgt in april. 

Bestuur VC Peelpush 
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