
 

 
Gymvereniging Wilskracht 

Beste (ouders van) leden,   
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021. In het eerste kwartaal was er door de coronamaatregelen veel niet mogelijk. 
Maar gelukkig starten langzaamaan de lessen, waarbij we met zijn allen bezig kunnen zijn weer. Door het slechte 
weer in april kon er helaas nog niet elke week worden gegymd op het schoolplein. Maar het gaat de goede kant op. 
In deze nieuwsbrief de volgende informatie: 
 

 Terugblik op de lockdown 
 

 Nieuw materiaal 
 
 

 Mededelingen oa 
o Geen lessen i.v.m. meivakantie 
o Uitval lessen 
o Corona”nieuws” 

 
Terugblik op de lockdown – veel plezier met online lessen … nu: naar buiten 
 
We kijken terug op een hobbelig Wilskracht-jaar. Veel evenementen konden niet doorgaan. Na de start in september 
dachten we in het najaar en de winter weer lekker te kunnen gaan bewegen. En ja, dit kon. Maar helaas maar enkele 
maanden. Want in december kregen we het bericht dat we weer volledig moesten stoppen met de gymlessen in de 
Burcht. Tot op heden zijn we nog niet begonnen met de reguliere binnen-gymlessen.  
 
En toch … er is wel veel bewogen! Want het werd gymmen achter een 
schermpje! Dankzij de vindingrijkheid, orginaliteit en inzet van onze leiding 
werden er allerlei leuke vormen van sport verzonnnen. Begonnen werd met de 
maandaggroepen: het plezier knalde van de schermen af. Ook broertjes, zusjes 
en ouders deden mee ... meubels aan de kant en sporten maar … nog meer 
gezelligheid. 

Voor de zaterdaggroep kwamen de dobbelstenen, het Wilskracht beweeg-ABC en de kaartspellen 
tevoorschijn. Elke week was anders … en elke week sloten meer enthousiastelingen aan. Ook de 
woensdaggroepen hebben meerdere keren een sportieve uitdaging gekregen.  
 
Toch blijft sporten in een groep natuurlijk het leukst! Toen het weer net iets beter werd, hebben we 
gelijk aan de scholen gevraagd of we de schoolpleinen weer konden gebruiken … en ja ook dit keer 
was dat weer mogelijk. We zijn zo snel mogelijk weer gestart met buitenlessen. Helaas hadden we na 
enkele mooie weken opeens weer herfst en winter. Niet getreurd … in weer-en-wind 
kon Levend Stratego toch ook worden gespeeld! De lach en het plezier bleef. Wel 

hebben we enkele lessen moeten annuleren, omdat het te koud of te nat was (of allebei).  
 
Inmiddels hebben we gelukkig al weer wat mooie maandagen, woensdagen en maandagen achter de rug. De balk, de 
trampo en de matten, er werd zelfs weer echt gegymd! Heerlijk om weer met zijn allen buiten bezig te zijn en dan 
ook nog aan je conditie en je lenigheid werken!   
 
Bedankt leiding, voor alle fijne scherm- en buitensportmomenten! 
 
Let op!  
Kom niet te vroeg naar de buitenlessen! Doordat de schoolpleinen volledig 
gebruikt worden en er dus geen wachtruimte is én we groepen niet willen 
mengen, willen wij jullie vragen maximaal 5 minuten van te voren aanwezig 
te zijn. 
 
 



 

Nieuw materiaal 
 
Het nieuwe materiaal is gearriveerd en hopelijk kunnen we er veel jaren 
plezier van hebben.  
 
Mededelingen 
 

 Meivakantie: onderstaand de data waarop er geen lessen zijn:  
 

maandag woensdag zaterdag 

 28 april  

3 mei 5 mei 8 mei 

24 mei   
Let op! Dit wijkt iets af van de normale meivakantie. 

 
 Uitval lessen (door b.v. slechte weersvoorspellingen): wanneer een les uitvalt, zal dit altijd de dag/avond 

voorafgaand aan de les worden gemaild. 
 Corona”nieuws”:  Tijdens de laatste persconferentie is aangegeven dat waarschijnlijk binnensporten vanaf 11 

mei weer mogelijk is. Of dit echt gaat gebeuren is afwachten. We hopen natuurlijk dat we na 11 mei weer met 
z’n allen de gymzaal in kunnen!  Wij informeren jullie! Totdat we weer binnen mogen sporten, blijven we zoveel 
mogelijk lessen aanbieden op het schoolplein.  

 
 

Vragen of behoefte aan toelichting 
 
Als u nog vragen heeft of behoefte aan toelichting naar aanleiding van deze nieuwsbrief, kunt u dit altijd 
vragen aan bestuursleden of mailen naar Wilskracht@live.nl 
 

 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur Gymvereniging Wilskracht 

 

 

 

 

Annemiek vertelt enthousiast over 

de opdracht die ze voor de 

woensdaggroepen heeft! 

De maandag- & de zaterdag/ 

woensdaggroep bij de online les. 


