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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
€ 12,50
€ 7,50

Lidmaatschap:

kalenderjaar 2017
65+

Bank:

ING NL27 INGB 0003770409
RABO NL16 RABO 0159794463
ten name van penningmeester
wijkvereniging Den Akert

Wijkgebouw:

Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
Telefoon: 2860001

VAN DE REDACTIE
Uiterste inleverdatum kopij 2017:
20 februari
Inleveren kopij: het wijkgebouw, Eikelaar 2a of via
info@denakert.nl
Graag de kopij op tijd inleveren!
Bezorgklachten? Even bellen! Tel: 286 00 01
Website wijkvereniging: www.denakert.nl
Website turnen: www.gvdenakert.nl
e-mail: info@denakert.nl
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INFORMATIE

WIJKVERENIGING

*SAMENSTELLING BESTUUR*
Voorzitter
André Vromans
Vicevoorzitter
Patrick van Zon
Secretaris
Lia Wijten
Penningmeester
Martin Jans
Bestuurslid
Marianne Toonders
Bestuurslid
Jeroen Rooijakkers
Bestuurslid
Marcel Gijsen

Beukelaar 34
Eikelaar 30
Akert 106
Hazelaar 49
Denethor 10
Eikelaar 14a
Beukelaar 42

285 04 68
285 80 34
06 22932558
285 72 17
285 16 78
06 34064838
285 92 87

*CONTACTPERSONEN*
Rikken
Martin Jans
Hazelaar 49
’t is er gezellig
Margaret,Jan Donders Akert 112
Commissie turnen
Marianne Toonders Denethor 10
Seniorencommissie Truus van Hoof
De Burght 59
Handwerken
Henca van Haandel Hazelaar 24
Jeugdcommissie
Amy Kuijpers
Beukelaar 20
Hobbyclub
Yvonne Heusschen De Burght 43
Pinksterkamp
Jeroen Rooijakkers Eikelaar 14a
Koersbal
Ginie Knoops
Bogardeind 169
Biljarten blauwe bal Rien van Zon
Kriekelaar 16
Biljarten Ons Thuis Toon Henraath
Mispelaar 7
Tafeltennis
Bert Hendrix
Kriekelaar 21
MbvO
Sandra Kraakman
Oogen-blikje
Truus van Hoof
De Burght 59
Ledenadministratie Marianne Toonders Denethor 10
Public Relations
Marcel Gijsen
Beukelaar 42
Redactie + kopij
Marianne Toonders
*BEHEERSTICHTING*
Voorzitter
Rien van Zon
Secretaris
Martin Jans
Penningmeester
Patrick Seetsen
Gymzaal
Marianne Toonders
Wijkgebouw
Jac Wijn
Inkoop
Jan Donders

Kriekelaar 16
Hazelaar 49
Bogardeind 143
Denethor 10
Olmenhof 11
Akert 112

285 72 17
285 42 29
285 16 78
286 35 60
285 66 61
06 36298486
286 75 13
06 34064838
285 63 32
285 10 99
285 66 21
285 35 19
211 30 99
286 35 60
285 16 78
285 92 87
info@denakert.nl
285 10 99
285 72 17
286 36 36
285 16 78
285 10 60
285 42 29

*CORRESPONDENTIEADRES*
Wijkvereniging & Beheerstichting Den Akert, Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
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Rikken 2017
Zaterdag 4 februari
Zaterdag 11 maart
Zaterdag 8 april
Zaterdag 6 mei
Zaterdag 10 juni
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
T 2857217.

Honden Trimsalon
“Beautiful Dreamer”
Hetty Fischer
Emopad 31, 5663 PB Geldrop
Tel. 040-286 76 26 / 06-47850750
(Gaarne bellen tussen 18.00-19.00 uur)
Behandeling volgens afspraak
Rijks gediplomeerd trimster
Voor een vakbekwame vachtverzorging voor alle hondenrassen
Informatieblad “Den Akert”
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Inloopspreekuur wijkgericht werken in Den Akert
De gemeente wil graag met u in gesprek over hoe u het
wonen in uw straat, buurt of wijk ervaart. Via de
gemeentelijke gebiedsregisseurs kunt u kenbaar maken wat
u bezighoudt, welke ideeën u heeft en hoe u zelf in de wijk
actief zou willen en kunnen zijn.
In het wijkgebouw is er wekelijks een inloopspreekuur.
Gebiedsregisseur Karen Denton is dan aanwezig om
buurtbewoners met vragen en ideeën te woord te staan.
U kunt terecht met zorgen of vragen over de buurt. Maar
ook met ideeën om het leefplezier in uw straat of wijk te
vergroten. De gebiedsregisseur weet welke initiatieven,
verenigingen en stichtingen al in de wijk actief zijn en kan
u daarmee in contact brengen.
Wanneer en waar?
Elke woensdag van 10.30-11.30 uur, in wijkgebouw Den
Akert, Eikelaar 2a in Geldrop.
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Wist u dat er iedere 1ste en 3de woensdag van de maand
kienen is bij wijkvereniging Den Akert?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Aanvang kienen 20.00 uur.
We hebben veel prijzen, waaronder ook geldprijzen.
De jackpot kan wel oplopen tot 100 euro!!
Misschien is het iets voor u.
Kom gewoon een keer kienen.
Data: 1 - 15 februari.
De seniorencommissie
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Vrijdag 10 februari 2017
bij Wijkvereniging ‘Den Akert’ te Geldrop
‘t Is er gezellig’.

Je kunt een kaartje leggen, darten, dansen of genieten
van een drankje en dit alles onder ‘unne goeie buurt’!
DJ Henk Geboers zorgt voor muziek

van de jaren 60 tot heden.
Nog niet geweest ??
Een goede reden om te komen…….
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Programma carnaval 2017
Vrijdag 24 februari
Als één van de eersten in Geldrop start de polonaise in Den
Akert al op vrijdag.
Rustig aan het karakteristieke ritme van de
carnavalsmuziek weer oppakken en de zorgen vergeten.
voor 5 dagen Carnaval. Vanaf 20.00 uur is
iedereen met een toegangskaartje van harte welkom.
Kaarten voor deze avond worden in de voorverkoop
verkocht, zoals elders in dit wijkblad is te lezen.
Zaterdag 25 februari
Nadat de optocht voorbij is getrokken gaat het wijkgebouw
open. Rond de klok van 19.11 uur zal ons prinsenpaar
geïnstalleerd worden. Als zij de proclamatie hebben
voorgelezen en het feest officieel geopend is, wordt de
vloer in de gymzaal vrijgemaakt voor een avondje
, speciaal voor de basisschooljeugd. In de zaal
van het wijkgebouw kunnen de ouders hùn fisje vieren.
Zondag 26 februari
Overdag lekker hossen en lallen op alle soorten
carnavalsmuziek, waarna we vanaf 20.00
uur terug in de tijd gaan. Wie kent ze nog,
Flip Fluitketel, Ali van de Wegenwacht? En
wie is er niet in het Kleine café aan de haven
Informatieblad “Den Akert”
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geweest? Ze zullen allemaal voorbij komen tijdens het
.

Maandag 27 februari
De maandagmiddag is net als andere jaren tussen 14.00 en
17.00 uur speciaal voor de kleintjes
gereserveerd. In de gymzaal worden de
kinderen vermaakt door een
en kunnen ze lekker
springen op de bekende springkussens.
Voor € 2,- kopen kinderen bij binnenkomst een
consumptiekaart waarvoor ze deze middag allerlei lekkers
kunnen krijgen.
Dinsdag 28 februari
De laatste dag wordt al jaren afgesloten met de voltrekking
van het
. Eerst gezellig samen brunchen
en dan met z’n allen getuigen bij de voltrekking van het
huwelijk. Een zeer gezellige, maar ook nostalgische
middag met een toespraak van de pastoor, een receptie en
spelletjes voor de kinderen. In het begin van de avond
wordt de innerlijke mens voorzien van een heerlijke
petazie.
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Voorverkoop kaartjes
voor Carnaval op vrijdag 24 februari
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, gaan we de
toegangskaarten voor de vrijdag met Carnaval in de
voorverkoop verkopen. Er is nog één verkoopavond op
woensdag 15 februari van 19:00 tot 20:00 uur in het
wijkgebouw.
Elk lid kan na het tonen van de lidmaatschapskaart voor het
eigen gezin en hun introducees maximaal 8 kaarten kopen.
De toegangskaartjes kosten € 3,00 per stuk.
De wijkvereniging behoudt zich het recht voor kaarten te
weigeren aan degenen die zich voorgaande jaren hebben
misdragen.
Het aantal kaarten is beperkt. Wil je er deze avond zeker bij
zijn, zet dan de genoemde datum in je agenda en kom
kaartjes kopen.
Want is het vol op de 24ste, dan kom je er dus niet meer in!
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Boerenbruiloft in den Akert
Op uurste Kerstdag hi het aonstaonde boeren-bruidspoar
zich bij mij gemeld en gevraogd of ik hun op
carnavalsdeinsdag 28 februari aonstoande in den onecht wil
verbinden. Ik heb ze beloofd um den ondertrouw in gang te
zetten en tijdens deze periode hun naomen nog nie bekend
te maoken. Beste parochianen ik kan jullie wel alvast
verzekeren da ut gin onbekenden zen in den Akert en ver
daarbuiten.
Bende neisgierig geworren kom dan deinsdag 28 februari
naor het wijkgebouw. Ge kant
beginnen mi unne lekkere Brabantse
koffietafel die begint op den middag
um un uur of twaalf. Ge kunt oe eige
tot en mi zondag 26 februoari opgeven
in het wijkgebouw. Dernao zal ik de
voltrekking in den onecht doen. Als er
tenminste gin onoverkomenlijke
bezwaoren nar vurre kommen. Dan
kumt er, als alles goed verlupt, een
receptie. Op het aansluitende
bruilofstfist zullen de beste dranken
van ut begin af geschonken worren.
Onze 3 sterren chefkok van den Akert zal zurgen vur de
bekende petrazzi (mi skruwsaus). En zoals we gewend zen
Informatieblad “Den Akert”
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in den Akert zal het an gezelligheid en sfeer ok dizze keer
nie mankeren.
Ik zou oe dus mar anraoien om dizze deinsdagmiddag mi
zen allen nar ut wijkgebouw te kommen of ge nau in den
Akert wont of nie, ge bent van harte welkom.
As ge laoter moet heuren wa ge allemaol gemist het is da
jammer. Wilde un kadootje meebrengen vur ut bruidspaar,
ut liefst iets lekkers wa ‘s middags tijdens ut fist uitgedeeld
kan worre.
Wilde nog un stukske doen da kan altijd.
Den Aokertse pastoor Adrianus
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Jongerenwerk Geldrop Mierlo
Het jongerenwerk Geldrop Mierlo is er voor alle jeugdigen
binnen de gemeente van 9 t/m 23 jaar.
Onze werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- het organiseren van activiteiten;
- het preventief werken met basisschoolleerlingen;
- het bezoeken in de avonduren van jongeren buiten op
straat;
- voorlichting geven aan jongeren over uiteenlopende
topics;
- een plek genereren voor jongeren in het
jongerencentrum The Lounge in Geldrop en op gezette
tijden in het jongerencentrum het Loesje te Mierlo;
- het jongerenwerk is er voor uiteenlopende
vraagstukken die bij de jongeren leven;
- het bieden van een maatschappelijke stageplek;
- signaleren en motiveren van jongeren om het beste uit
zichzelf te halen;
- talentontwikkeling.
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Even voorstellen
Rien Peeters, 65 jaar en getrouwd met Anita.
Wij zijn al ruim 30 jaar woonachtig in De
Burght. Samen hebben wij twee kinderen en
twee prachtige kleinkinderen. De wijkvereniging kennen wij natuurlijk al sinds de
kinderen naar school gingen in de Akert en deelnamen aan
o.a. gym en karnaval. Ook Anita gymt al zo’n 25 jaar bij de
wijkvereniging. Ik ben zelf sinds een jaar actief in de
wijkvereniging en probeer op de donderdagavond ook
steeds beter te leren tafeltennissen.
Mijn nieuwe rol binnen de wijkvereniging: voorzitter van
de sportcommissie.
Na mijn vervroegde pensionering eind 2012 ben ik mij
gaan inzetten voor onze buurt met de Initiatiefgroep
Burght-Overburght. Voor deelname aan activiteiten hebben
we in 2015 de wijkvereniging benaderd en werd voorlopig
de commissie De Burght-Overburght gevormd. Doel van
de commissie was om de wijkvereniging te promoten onder
de bewoners. Dat is o.a. gedaan door het verspreiden van
flyers met het wijkblad en regelmatige publicatie van het
programma op onze eigen website. Het Woonbedrijf is
afgelopen jaar ingeschakeld om de wijkvereniging bij hun
huurders onder de aandacht te brengen door middel van een
artikel in hun blad “Buurten”. Het artikel is uiteindelijk in
de afgelopen wintereditie gepubliceerd. Ook heb ik een
aanzet gegeven om de mogelijkheden van een digitaal
Informatieblad “Den Akert”
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platform onder de aandacht te brengen van het bestuur.
Binnenkort wordt er meer nieuws bekend gemaakt over het
digitaal platform.
Ondanks deze acties is de animo onder de bewoners van
onze buurt om deel te nemen aan de activiteiten van de
wijkvereniging tot nu toe zeer beperkt gebleven. Dat is dan
ook de reden om de commissie De Burght-Overburght niet
voort te zetten. Niettemin hopen we dat de interesse voor
de wijkvereniging vanuit de buurt groeit en meer bewoners
de Laan der 4 Heemskinderen zullen oversteken om eens
een activiteit te bezoeken in het wijkgebouw.
Wij blijven daarnaast met onze Initiatiefgroep wel actief
om de leefbaarheid in de buurt op een goed niveau te
houden door in samenwerking met de gemeente aandacht te
blijven schenken aan de speel- en groenvoorziening, het
schoonhouden van de buurt en (verkeers)veiligheid.
In overleg met de voorzitter André Vromans heb ik nu
besloten om me op een andere wijze in te zetten voor de
wijkvereniging. Na de opzet van de diverse commissies
bleek er nog behoefte aan een voorzitter voor de
sportcommissie. Deze rol zal ik gaan invullen. Ik zal
voornamelijk fungeren als schakel tussen de
contactpersonen van de activiteiten welke onder de
sportcommissie vallen en het bestuur. Goede communicatie
is daarbij van belang. Dat betekent dan ook dat ik
regelmatig een activiteit zal bezoeken en periodiek contact
zal onderhouden. Het is een goede gelegenheid om kennis
Informatieblad “Den Akert”
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te maken met de deelnemers en overleg te plegen met de
contactpersonen van de activiteit. Daar waar nodig zal ik
hun vragen, behoeften of nieuwe activiteiten voorleggen in
de commissievergaderingen. Na ieder bezoek aan een
activiteit zal ik daarvan verslag doen in het wijkblad en/of
op het toekomstige digitaal platform.
Ik heb naast de sportcommissie ook mijn medewerking
toegezegd om de website/digitaal platform mede te gaan
onderhouden.
Tot ziens bij de wijkvereniging.
Rien Peeters.
************
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De volgende pubquiz staat alweer gepland!
Deze keer zal het plaatsvinden op
zaterdagavond 22 April.
We zullen er weer voor zorgen dat er voor ieders wat
tussen zit om er een gezellige avond van te maken.
De deuren van den Akert zullen om 19.30 open gaan en
dan gaan we om 20.30 beginnen.
Je kunt je op de avond zelf met een groepje inschrijven.
Minimaal 2 en maximaal 6 personen.
************

De voorbereidingen zijn alweer begonnen en we gaan weer
vol goede zin aan de gang om er weer een mooi
pinksterkamp van te maken!
Dit jaar valt het pinksterkamp weekend op:
vrijdag (avond) 2 juni t/m maandag (middag) 5 juni
(tijdens het pinksterweekend uiteraard)
Wie kunnen allemaal mee:
alle kinderen van groep 3 t/m groep 8
In de volgende editie van het wijkblad staat meer
informatie over het pinksterkamp.
Informatieblad “Den Akert”
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Commissie Biljarten Ons Thuis

Nieuwjaarstoernooi 2017
-BandstotenBegonnen op 5 december 2016 en na het spelen van 91
partijen in de voorronde plaatsten vier spelers zich voor de
finaledag op 25 januari jongstleden.
De 4 geplaatsten,
Albert Klomp, André van Litsenburg,
Jan Lavrijsen en Jos Verholen maakten er een waardige
finale van met mooi en goed spel.
André van Litsenburg had zijn beste spel voor deze finale
bewaard. Met een moyenne van 2.10 verwees hij
Jan Lavrijsen, (winnaar 2016) naar de tweede plaats.
De derde plaats was voor Albert Klomp die zoveel vuur in
zijn spel stopte dat de ballen het enkele keren nodig vonden
de ruimte buiten het biljart op te zoeken.
De vierde plaats was een troostprijs voor Jos Verholen die
met zijn gedegen spel een hogere klassering verdiende.
Geïnteresseerd om eens kennis te maken met de biljartclub
die zich “Ons Thuis” noemt? Kom dan eens op één van
onze speeldagen, maandag of woensdagmiddag. Kunt u
gelijk de sfeer proeven en de koffie die goed is.
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Geweldige avond op 16 december 2016!
Een beetje laat, maar nog net op tijd, voor een terugblik.
Op 16 december mochten we Duo Vreemd ontvangen, om
op onze dinnershow te schitteren.
Wat een geweldige avond hebben we gehad!
Om 19.00 uur druppelde iedereen binnen, om hartelijk
ontvangen te worden door de dames van de "catering" en
Duo Vreemd zelf. De rode loper lag klaar. Nadat iedereen
zijn plekje had opgezocht, kon de avond beginnen. Van het
begin tot het einde zat de stemming er goed in. Iedereen
deed goed mee!
Het Duo had de smaak zo goed te pakken, dat ze nog langer
door gingen dan afgesproken was.
Iedereen bedankt voor de grote opkomst! Wij vonden het
een zeer geslaagde avond!
Namens de dames van de catering bedankt en misschien tot
ziens!
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zoekt deelnemers
“Bewegen is gezond!!”
Speciaal voor ouderen is er op de donderdagochtend een
gymnastiekles van 9.15-10.00 en van 10.15-11.00 uur in
wijkgebouw Den Akert om fit en actief te blijven!
Hierbij komen op een gezellig muziekje alle spieren en
gewrichten aan de beurt, met kracht en
lenigheidsoefeningen, met een spelletje of met materialen
zoals bijvoorbeeld gewichtjes, ballen of ringen.
Bent u 65+ en wilt u ook graag fit en lenig blijven?
Kom dan vrijblijvend een les meedoen op de
donderdagochtend.
Voor informatie:
Sandra Kraakman tel. 211 30 99
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Agenda
1
2
4
6
9
10
13
15
16
20
24
25
26
27

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

1 maart
5 maart
30 maart
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koersbal
rikken
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koersbal
’t is er gezellig
koersbal
oogenblikje / kienen
koersbal
koersbal
Carnaval aftrap
Confetti
‘70’s-‘80’s Carnavalsfisje
Boerenbruiloft

Geen kienen
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Jayden de Groot
De winnaar van de kleurplaat is:

Elisa de Greef
Proficiat!
Doe ook mee en maak kans op een leuke prijs.
Je kunt de kleurplaat en/of puzzel inleveren
voor 20 februari bij: Wijkgebouw, Eikelaar 2a.
Prijsjes kun je afhalen op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.30 uur.
Informatieblad “Den Akert”
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Hersenbreker
De winnaar van de vorige puzzel is:

Dorry Toonders
Proficiat!
U kunt de prijs in het wijkgebouw afhalen.
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 februari
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Kijklessen turnen
Met ingang van januari zijn we op zaterdag van start
gegaan met kijklessen bij het turnen.
Elke 3-4 weken is er de gelegenheid om in het wijkgebouw,
onder het genot van een kopje koffie, naar de vorderingen
van uw zoon of dochter te kijken.
De bedoeling is dat we dit ook naar de andere turndagen
gaan uitbreiden, maar de proef start op de volgende
zaterdagen:
4
4

februari
maart

van 9.00-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur.
van 9.00-11.00 uur en van 13.00-15.00 uur.
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BODYGYM
Diverse malen in de week worden er lessen bodygym
gegeven voor dames vanaf 18 jaar. Tijdens deze lessen
wordt er op muziek gewerkt aan de conditie en spierkracht.
We beginnen de les met een algemene warming-up om blessures te
voorkomen. Daarna werken we aan de conditie en vetverbranding met
box, low en high impact aerobics. In het tweede gedeelte van de les zijn
de buikspieren aan de beurt en pakken we tevens versterkende
oefeningen voor een bepaalde spiergroep. Natuurlijk eindigen we met
een ontspannende cooling-down.
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende proefles op één van
onderstaande tijdstippen.
*
*
*
*

maandag 9.30-10.30 uur
maandag 19.30-20.30 uur
woensdag 19.30-20.30 uur
donderdag 19.30-20.30 uur

FITGYM voor HEREN
Speciaal voor heren die hun conditie willen verbeteren is er op
woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur fitgym.
Tijdens deze les staan de conditie, het soepel houden
van alle spieren en krachttraining centraal. Aangezien
de oefeningen per individu kunnen worden
geïntensiveerd zijn de lessen ook prima geschikt voor
mannen die langere tijd niet gesport hebben. Het
sporten in groepsverband maakt bovendien de drempel
om te komen lager, waardoor u ook echt aan uw
conditie blijft werken.
Ook zin? Kom gerust voor een proefles!
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PEUTER - KLEUTER GYMNASTIEK
Elke woensdag van 16.00-17.00 uur
Tijdens de les doen de kinderen veel bewegingservaring
op. Er wordt op gelet dat alle aspecten van de motorische
ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan
waarbij de grondvormen van bewegen aan bod komen
zoals springen, zwaaien, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en
vangen. In verschillende aanbiedingsvormen leren kleuters zo hun
evenwicht bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid.
Daarnaast is gymnastiek belangrijk, omdat kinderen hun energie erin
kwijt kunnen.
Een aanrader voor Uw zoon of dochter.
Leeftijd vanaf 2 ½ t/m 5 jaar.

TURNEN
Heb jij altijd al een koprol, radslag of salto
willen leren? Kom dan turnen bij Den Akert!
Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag worden er turnlessen
gegeven voor jongens en meisjes vanaf 4,5 jaar. Tijdens deze lessen
wordt de basis voor het turnen gelegd, door te werken op diverse
toestellen. Alle groepen zijn ingedeeld op leeftijd om de binding binnen
de groep zoveel mogelijk te bevorderen. Iedere turnles begint met een
warming-up, afhankelijk van de leeftijd van de turn(st)ers bestaat deze
bijvoorbeeld uit een spel, bewegen op muziek of een algemene
warming-up. Daarna gaan we veelal in groepjes aan de slag op diverse
toestellen. Naarmate de kinderen ouder worden, komen de echte
turnonderdelen steeds meer centraal te staan. Uiteraard sporten de
kinderen altijd onder begeleiding van KNGU-gediplomeerde leiding en
assistenten.
Wil je een proefles neem dan contact op met Marianne 2851678 of
06-48052303 of kijk op de website: www.gvdenakert.nl
Informatieblad “Den Akert”
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
GYMZAAL
Maandag 09.30-10.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
Dinsdag
16.30-18.30 uur
18.30-21.00 uur
Woensdag 16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
17.00-19.00 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Donderdag 15.30-16.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-18.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Zaterdag
09.00-11.00 uur
11.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
Zondag
10.00-12.30 uur
WIJKGEBOUW
Maandag ochtend
avond

Bodygym dames
Turnen jeugd vanaf 7 jaar
Turnen meisjes en dames wedstrijd
Bodygym dames
Turnen wedstrijdgroep meisjes onderbouw
Turnen wedstrijdgroep jongens
Peuter/Kleutergymnastiek vanaf 2½ jaar
Turnen jongens 5-8 jaar
Turnen jongens 9 en ouder
Turnen jongens wedstrijdgroep onderbouw
Bodygym dames
Fitgym heren
Turnen meisjes 5-8 jaar
Turnen meisjes 8-12 jaar
Turnen meisjes vanaf 13 jaar
Turnen wedstrijdgroep
Bodygym dames
Tafeltennis
Turnen wedstrijdgroep meisjes & jongens onderbouw
Turnen wedstrijdgroep meisjes & jongens bovenbouw
Turnen meisjes 4½ - 7 jaar
Turnen meisjes 8 en ouder
Turnen TQ meisjes & jongens

Biljarten
Hobbyclub jeugd – Biljarten

middag
middag

Biljarten (competitie)
Spellenmiddag/koersbal

Biljarten
Biljarten

middag

Biljarten

Woensdag ochtend
avond

Hobby – Biljarten
Kienen 1e en 3e woensdag

middag

Biljarten (competitie)

Donderdag ochtend

Biljarten –
middag
MBvO seniorengymnastiek
Les 9.15-10.00 & 10.15-11.00 uur

Vrijdag

ochtend
avond

Biljarten
Biljarten

Zaterdag

avond

1x per maand Rikken

Dinsdag

ochtend
avond
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Biljarten - Koersbal

middag
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
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