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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 april
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.onsplatform.tv/denakert
Website turnen: www.gvdenakert.nl
e-mail: info@denakert.nl
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INFORMATIE

WIJKVERENIGING

*SAMENSTELLING BESTUUR*

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Patrick van Zon
André Vromans
Lia Wijten
Hetty Kuijpers
Martin Jans
Marianne Toonders
Jeroen Rooijakkers
Marcel Gijsen

*CONTACTPERSONEN*
Commissie turnen
Marianne Toonders
Seniorencommissie
Truus van Hoof
Jeugdcommissie
Amy Kuijpers
Sportcommissie
Rien Peeters
Rikken
Martin Jans
’t is er gezellig
Margaret,Jan Donders
Handwerken
Henca van Haandel
Hobbyclub
Yvonne Heusschen
Pinksterkamp
Jeroen Rooijakkers
Koersbal
Ginie Knoops
Biljarten blauwe bal Rien van Zon
Biljarten Ons Thuis
Toon Henraath
Tafeltennis
Bert Hendrix
MbvO
Sandra Kraakman
Oogen-blikje
Truus van Hoof
Ledenadministratie
Marianne Toonders
Public Relations
Marcel Gijsen
Redactie + kopij
Marianne Toonders
*BEHEERSTICHTING*
Voorzitter
Rien van Zon
Secretaris
Martin Jans
Penningmeester
Patrick Seetsen
Gymzaal
Marianne Toonders
Wijkgebouw
Jac Wijn
Inkoop
Jan Donders

Eikelaar 30
Beukelaar 34
Akert 106
Beukelaar 20
Hazelaar 49
Denethor 10
Eikelaar 14a
Beukelaar 42
Denethor 10
De Burght 59
Beukelaar 20
De Burght 47
Hazelaar 49
Akert 112
Hazelaar 24
De Burght 43
Eikelaar 14a
Bogardeind 169
Kriekelaar 16
Mispelaar 7
Kriekelaar 21
De Burght 59
Denethor 10
Beukelaar 42

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

285 80 34
285 04 68
06 22932558
06 30037123
285 72 17
285 16 78
06 34064838
285 92 87
285 16 78
286 35 60
06 36298486
286 76 61
285 72 17
285 42 29
285 66 61
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 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”

april 2017

5

Informatieavond
www.onsplatform.tv/denakert
In het wijkblad van maart 2017 bent u al geïnformeerd over
de nieuwe website van onze wijkvereniging. Wanneer u nu
op zoek gaat naar de website van wijkvereniging Den
Akert, komt u terecht op de nieuwe website.
Ook werd vermeld dat u geïnformeerd zou worden over
workshops en informatieavonden.
Momenteel staat er één informatieavond gepland en wel op
dinsdag 11 april 2017, om 20.00 uur.
De bewoners van de wijk de Akert zullen vanuit de
gemeente een flyer en een brief hierover ontvangen. De
flyer betreft de uitnodiging voor de informatieavond en de
brief is een ondersteuningsbrief. De leden van de
wijkvereniging die niet in de wijk de Akert wonen, worden
ook geïnformeerd.
Als u geen flyer en/of brief heeft ontvangen, stuur dan een
mail naar info@denakert.nl
Bestuur wijkvereniging Den Akert
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Drie nieuwe leden van verdienste
Tijdens de ledenvergadering van 30 maart jl. zijn drie
nieuwe leden van Verdienste benoemd; Annie Wijn, Miep
van Zon en Gusta van Kampen. Allen voor hun carrière van
ruim dertig jaar bij de vereniging. Halverwege de jaren ’80
zijn ze samen met hun echtgenoten in de vereniging
gestapt. Met hun onophoudelijke inzet, betrokkenheid en
loyaliteit zijn ze sinds die tijd niet meer weg te denken bij
de vereniging. Ze hebben een grote bijdrage geleverd aan
het onderhoud van het wijkgebouw; de uren die ze achter
de bar hebben gestaan zijn niet te tellen; als de laatste
gasten na een feest, activiteit of met Carnaval het gebouw
hebben verlaten (vaak pas ver na middernacht) zijn zij het
die opruimen en de deur pas sluiten als alles weer schoon
is.
Ook kent u ze uit de posten van de fietstochten waar deze
dames vaak de koffie schenken, zomer en winter.
Annie, Miep, Gusta, hartelijk dank voor jullie jarenlange
inzet. Voor jullie belangrijke bijdrage aan de
totstandkoming van een gezonde en stabiele
wijkvereniging.
Tijdens de vrijwilligersavond later dit jaar zullen we
uitgebreid stilstaan bij deze benoeming.
Bestuur wijkvereniging Den Akert
Informatieblad “Den Akert”
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Vrijdag 7 en 21 april 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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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: 5 - 19 april.
De seniorencommissie
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Jawel, het is weer zover. Aan het einde van de meivakantie
willen we weer een zaalvoetbaltoernooitje organiseren.
Heb je zin om te ballen, zorg dan dat je erbij bent.
Stel een team samen van maximaal 5 personen
(leeftijd t/m 13 jaar) en
schrijf je in via info@denakert.nl (ook voor vragen).
Voor meer info:
Marcel Gijsen 2859287 of Patrick van Zon 2858034.
Inschrijfkosten per persoon bedragen € 1,Locatie:
Gymzaal van de wijkvereniging
Eikelaar 2a
5664 XE Geldrop.
Tijd:
Van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur
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We gaan dit jaar weer op pinksterkamp!
Wil je weer mee of lijkt het je heel leuk om een keer mee te
gaan? Zet dan alvast de volgende data in je agenda:
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.
Op dinsdag 18 april tussen 19.00 en 19.30 uur kun je
inschrijven in het wijkgebouw.
We gaan ook dit jaar weer naar de gezellige boerderij in
Gemert:
De Coxse Boerderij
Koksedijk 21
5421 ZB Gemert
Meer informatie over pinksterkamp, zoals de kosten,
komen in het volgende wijkblad te staan.
Hopelijk zien we jullie bij de inschrijvingen op 18 april!
Tot dan,
De Pinksterkampleiding.
Informatieblad “Den Akert”
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We gaan dit jaar weer op pinksterkamp!
Wil je weer mee of lijkt het je heel leuk om een keer mee te
gaan? Zet dan alvast de volgende data in je agenda:
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
Op dinsdag 18 april tussen 19.00 en 19.30 uur kun je je
inschrijven in het wijkgebouw.
We gaan ook dit jaar weer naar de gezellige boerderij in
Gemert:
De Coxse Boerderij
Koksedijk 21
5421 ZB Gemert
Meer informatie, zoals de kosten, komen snel op onze
website (www.onsplatform.tv/denakert) te staan en ook op
onze facebook pagina.
Vergeet in ieder geval niet een geldig lidmaatschapsbewijs
(2017) mee te nemen.
Hopelijk zien we jullie bij de inschrijvingen op 18 april!
Tot dan,
de Pinksterkampleiding
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Even voorstellen
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Beslis mee via www.rabobank.nl/dommelstreek
Leden van Rabobank Dommelstreek kunnen tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne stemmen op hun favoriete
clubs.
Breng jouw stem uit van 6 t/m 30 april 2017 en kijk wat de
clubs met jouw steun gaan realiseren.
Wijkvereniging Den Akert kan jouw stem goed gebruiken
dus STEM!
Informatieblad “Den Akert”
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Even voorstellen (deel 2)…….de nieuwe voorzitter
Het is ongeveer 6 jaar geleden dat ik deel 1 schreef. In mijn
persoonlijke leven is er sinds die tijd niet veel veranderd.
Zes jaar ouder, net als u, en nog wat minder haar.
André vroeg mij toen of ik plaats wilde nemen in het
bestuur, hij had de portefeuille PR in de aanbieding.
Daarover heb ik niet lang na hoeven denken. Ik ben erin
gestapt en heb de afgelopen jaren de vereniging van
binnenuit leren kennen. Ik heb gezien dat veel leden heel
actief zijn en met veel enthousiasme, toewijding en
betrokkenheid hun ding doen. De ééen zie je dagelijks, de
ander organiseert één keer per maand of per jaar een
activiteit. Allemaal even waardevol!
Nu André een stapje terug wil doen, heeft hij mij gevraagd
of ik zijn positie als voorzitter wil invullen. Die uitdaging
ga ik aan!
Maar welke uitdaging ga ik dan eigenlijk aan? Waar willen
we over vijf jaar staan met de vereniging? En hoe gaan we
dat bereiken?
Als ik daarover nadenk, dan zit ik snel met mijn mond vol
tanden. Of het nu gaat om de organisatie van activiteiten of
het beheer van het gebouw, alles lijkt vanzelf te gaan. Dat
op zich is prettig en dat moeten we koesteren. Maar daarin
schuilt ook een gevaar. Het gevaar dat we het allemaal
normaal gaan vinden dat het gebeurt. Dat is het dus niet!
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Een ander risico dat loert, komt van buiten. We zien dat de
overheid steeds meer aanspraak maakt op de tijd van de
burger. Of het nou gaat om ondersteunen van een
sportvereniging van dochter of zoon, het verlenen van
mantelzorg of het drukke gezinsleven met een werkende
pap en mam, het gaat ten koste van vrije tijd. En dat die
druk vooral ligt bij jonge gezinnen is ook terug te zien in
ons ledenbestand.
Belangrijk naar de toekomst toe is dat we ons met de
wijkvereniging onderscheiden van andere verenigingen
door activiteiten te organiseren waar mensen op af komen,
ondanks hun beperkte vrije tijd. Dat doen we al, maar daar
zullen we heel actief mee bezig moeten blijven. Met ‘we’
bedoel ik niet alleen de voorzitter of het bestuur, maar alle
(actieve) leden. Het is belangrijk dat we samen, met elkaar
de toekomst in gaan; dat is een taak waar een voorzitter een
grote rol in kan spelen.
Ik hoor graag hoe u hierover denkt! Laat het me weten.
Patrick van Zon
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Even voorstellen
Mijn naam is Hetty Kuijpers, 49 jaar. Ik ben getrouwd met
John en samen hebben we 2 kinderen, Maikel en Amy.
Ik ben geboren en getogen in Geldrop en woon sinds 1988
in de Akert.
Mijn hobby’s zijn: lekker wandelen met de honden, een
goed boek lezen en gezellige dingen doen met ons gezin en
onze vriendengroep.
Ik ben al jaren vrijwilliger bij de wijkvereniging.
Vorig jaar werd ik door de huidige penningmeester, Martin
Jans, benaderd met de vraag of ik het penningmeesterschap
van hem wilde overnemen.
Ik vond het een hele eer om door hem zelf te worden
gevraagd als zijn opvolger, omdat ik weet met hoeveel
passie en deskundigheid die functie altijd door hem is
uitgevoerd.
Ik hoop jullie allemaal
een keer te zien in het
wijkgebouw en tot
ziens,
Hetty
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Op bezoek bij……Biljarten Ons Thuis
Mijn tweede bezoek aan één van de
activiteiten onder de sportcommissie is
opnieuw biljarten. Deze keer ben ik op
een maandagmiddag binnengelopen in
het wijkgebouw en in gesprek gegaan met de contactpersoon
voor deze activiteit Toon Henraath. Zoals Toon zegt;
“Biljarten is een concentratiesport en de nadruk ligt hier op
het biljartspel”. Er wordt deze middag competitie gespeeld en
de scores worden nauwgezet bijgehouden.
Na de eerste kennismaking met
Toon, die direct al het één en
ander vertelt over Ons Thuis,
heb ik een vervolgafspraak
gemaakt omdat er ook vanuit
het bestuur behoefte was om
even bij te praten.
Op maandag 13 maart jl. heeft een gesprek plaatsgevonden
met de voorzitter van de wijkvereniging André Vromans en
het bestuur van Ons thuis, bestaande uit voorzitter Antoon
Vriens en secretaris/penningmeester Toon Henraath. André
van Litsenburg was als wedstrijdleider ook aanwezig. Tijdens
het gesprek zijn o.a. bestuurlijke zaken aan de orde gekomen
en ik heb mij gericht op wat er binnen Ons Thuis gebeurt.
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Biljarten Ons Thuis is opgericht op 19 september 1983.
Van de bijna 34 jaar dat zij
bestaat is deze groep al zo’n 17
jaar actief in het wijkgebouw.
Oorspronkelijk was men
gehuisvest in het gebouw, ook
bekend als Centrum/Soos De
Sprong, aan het Bogardeind/
hoek Beukelaar en had op het hoogtepunt 28 - 30 leden. Voor
de bouw van het wijkgebouw in de Akert werd door de
gemeente bedongen dat de Soos aan het Bogardeind kwam te
vervallen en de biljartvereniging zou integreren bij de
wijkvereniging. Die integratie is geslaagd. De huidige 18
leden van Ons Thuis vinden het wijkgebouw nog steeds een
prachtige locatie met goede faciliteiten om te biljarten en
hebben het daar prima naar hun zin.
Op de maandag- en
woensdagmiddag wordt het
libre biljart in competitie
gespeeld tussen 13.00 en 17.00
uur met 14 deelnemers. De
competitie is verdeeld in 4
rondes. In totaal worden over
het hele seizoen 500 à 600 partijen gespeeld van 20 beurten.
Naast de eigen libre competitie wordt gedurende ± 7 weken
nog de Nieuwjaarscompetitie bandstoten georganiseerd. Hier
mag men caramboles maken zoveel men kan, op voorwaarde
dat de speelbal steeds tenminste één band raakt, alvorens men
de tweede bal raakt.
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Er wordt gezorgd voor een prijsje voor de kampioenen, 1ste,
2de en 3de in de rangschikking. Representatie staat hoog in het
vaandel bij Ons Thuis. Men is begaan met het wel en wee van
de leden en naast de contributie aan de wijkvereniging zorgen
de leden voor een eigen bijdrage om dat in stand te houden.
Competitie voor Ouderen Geldrop-Mierlo.
Ons Thuis neemt ook deel aan deze competitie met drie
andere verenigingen: ‘t Trefpunt uit de Kettingstraat, De Soos
op het St. Jozefplein en De Vliegert uit Mierlo. Door de
winnaar van de competitie wordt elk jaar op haar locatie een
gezellig samenzijn georganiseerd. Ons Thuis is de ongeslagen
winnaar van het seizoen 2016-2017. Dit jaar op is op 6 april
het samenzijn in het wijkgebouw van Den Akert. De
verenigingen worden ontvangen met koffie en vlaai en enkele
consumpties. De kosten worden door de verenigingen
gedeeld. Jaarlijks vindt ook nog een uitwisseling plaats met
biljartvereniging D’n Toverbal uit Heeze met een uit- en
thuiswedstrijd.
Ook hier heb ik de vraag gesteld wat men verwacht van de
contactpersoon voor de sportcommissie. Een goede
samenwerking met duidelijke communicatie over en weer
wordt erg belangrijk gevonden en daar zijn we het met alle
deelnemers aan het gesprek over eens.
Een mooie en zeer actieve club binnen de wijkvereniging die
dat ook op een goede manier naar buiten uitdraagt.
Rien Peeters,
contactpersoon voor de Sportcommissie
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Verslag Carnaval
’t Waar un fijn fisje, nie?!
Het was inderdaad een fijn feestje. Vijf dagen lang en met
een prachtige boerenbruiloft als afsluiting. Om 12.00 uur
op dinsdag 28 februari waren 120 personen aangeschoven
aan de brunch. Nog voor er überhaupt gegeten werd (het
aperitief, brandewijn met kandij, was wel genuttigd) stond
er plots een visser op het podium. Hij maakte zich bekend
als Willem. Na een ‘one man show’ ging hij door de
knieën om zijn vriendin Francisca tot een onechte huwelijk
te vragen. Francisca had daar niets op tegen.
En zo gebeurde het dat na het eten en de afwas een
prachtige plechtigheid plaatsvond. Nadat we van Martha
hadden gehoord dat het onecht huwelijk van vorig jaar
gestrand was door de ontdekking van de herenliefde door
Jehan, kon onze Akertse pastoor het onecht huwelijk van
Willem en Francisca inzegenen. De verzegeling van het
huwelijk werd verricht door beide prinsen. Een aantal
stukskes van familieleden en vrienden maakten er een
gezellige middag van. Aan het eind van de middag was er
nog petazzi met worst, aangeboden door het bruidspaar.
Zo ging de middag geruisloos over in de avond en werd er
nog lang veel plezier gemaakt in de vorm van een open
podium.
Het was een mooie afsluiting van een feestje dat vier dagen
eerder begon.
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Op vrijdag was het goed druk, maar ook erg gezellig. Tot
overmaat van ramp werd de biertoevoer wat verstoord door
het kapot gaan van de kleine bar. Door een zeer kordaat en
genereus optreden van HM Catering, die ons van een
vervangende tap voorzag, is de dip in biertoevoer
nauwelijks opgevallen. Met dank dus aan Gerbrand Heij
van HM Catering!
De optocht door Geldrop leverde de wijkvereniging met de
‘Zoete Zotte” een mooie 3e plaats op. “Geldrop in beeld”,
een tweede loopgroep uit de Akert, haalde de eerste prijs
op. Niet alleen voor het publiek, ook voor de deelnemers
was het erg prettig dat er geen “herrie-wagens” mee
mochten doen!
Vroeg in de avond kregen prins Tijl en prins Merijn de
sleutel van het wijkgebouw. Zij droegen iedereen op er een
mooi en gezellig feest van te maken. Nou, dat is dus gelukt!
Nadat ze de proclamatie hadden voorgelezen kon de
gymzaal open en kreeg de jeugd alle ruimte voor
“Confetti’.
Zondagavond werd het verleden herleefd. Veel oude
carnavalsmuziek daagde de carnavalsvierders uit tot
uitbundig meezingen. De Akerste plaatjesdraaier leverde
daaraan een grote bijdrage door terstond verzoeknummers
de lucht in te slingeren. Een gezellige avond was het
gevolg.
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Zoals gebruikelijk was er maandagmiddag weer alle ruimte
voor de kinderen. Terwijl de ouders in de zaal van hun
pilsje genoten konden de kinderen hun lol op de
springkussens. En het feest is natuurlijk niet compleet
zonder snoepzak of suikerspin. De grappige clown met zijn
ballonnen had geen moment rust en knutselde elk gewenst
dierfiguur tevoorschijn. Het werd een geslaagde en
goedbezochte middag.
In de avond stond muziek-op-aanvraag op het programma.
Daaruit bleek dat de avond ervoor goed was bevallen, want
veel oude nummers werden opnieuw aangevraagd. Heel
wat polonaises zijn gelopen en opnieuw werd uitbundig
meegezongen, totdat de feestvierders bijna letterlijk de tent
uit werden geveegd!
En wonder boven wonder zat op de laatste dag weer
iedereen netjes op tijd aan de brunch.
Elk jaar wordt er door een grote groep mensen hard
gewerkt om een mooi carnavalsfeest in elkaar te zetten. De
zaal en de gymzaal worden helemaal omgetoverd tot een
feestzaal, het naaiwerk en de wagenbouw vergt enkele
weken voorbereiding en de invulling van het programma
gaat natuurlijk ook niet vanzelf. Na afloop moeten de zaal
en gymzaal ook weer schoon worden opgeleverd, want op
de donderdag na Carnaval gaan de gewone activiteiten
weer gewoon verder. Iedereen die hieraan heeft
bijgedragen, BEDANKT!
Patrick van Zon
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Boerenbruiloft 2017
De boerenbruiloft in Den Akert op carnavalsdinsdag 28
februari zal de geschiedenis ingaan als één van de meest
geslaagde. Mede door het grote aantal familieleden
vrienden en bekenden van zowel boer Willem en Boerin
Francien bleef het tot laat in de avond bere gezellig.
Van de uitstekend verzorgde Brabantse koffietafel werd
gretig gebruikt gemaakt.
De in de onecht verbinding ging zoals gebruikelijk met de
nodige humor gepaard.
Er waren ook diverse optredens (stukskes)
Tijdens het feest werden de gasten weer getrakteerd op de
bekende petazzi met skrewsaus bereid door onze 3 sterren
kok.
Voor degene die het om wat voor reden niet allemaal
hebben meegekregen is er nog de gelegenheid om wat sfeer
te proeven via de media.
Zoek op YouTube naar: 2017 Francien en Willem in de
onecht verbonden, 36 minuten. Geniet ervan.
Verder zij er nog filmpjes van:
Carnaval met prins Tijn en prins Merijn
Boerenbruiloft Den Akert

Aanzoek Willem
Info Ginie en Pim Knoops
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Verslag bierpong
5 Maart was het zover, het eerste bierpongtoernooi van Den
Akert. Om 14.00 uur stroomden de fanatieke spelers al
binnen om vast wat vloeibaar goud naar binnen te werken.
Een uur later begonnen de eerste wedstrijden. Het was even
inkomen, maar iedereen had de smaak snel te pakken. Met
24 teams was het een drukte van jewelste. Ook waren er
genoeg mensen om de teams aan te moedigen. Het
barpersoneel kon het gelukkig nog net bijbenen. Na 5
rondes werd er nog een finale gespeeld, waarbij Maikel en
Ruud de geschiedenis ingaan als de eerste bierpongtoernooi
kampioenen van Den Akert! Kortom, het was een
geweldige dag!
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Agenda
1
2
3
5
6
7
8
9
10
18
19
21
22
24

april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april

pentatlon toernooi
pentatlon toernooi
spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
paaseieren zoeken
koersbal
inschrijven pinksterkamp
kienen
’t is er gezellig
pubquiz
koersbal
************
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Ryan Trefflich
De winnaar van de kleurplaat is:

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

J. Ewalts-Verest
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 april
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker

Informatieblad “Den Akert”

april 2017

32

Goud en brons voor turnsters van Den Akert
Op 18 en 19 maart werden de regiowedstrijden in
Eindhoven georganiseerd voor D2 en Divisie 5. Den Akert
nam met 15 turnsters deel en zij namen 2 medailles en 12
startbewijzen voor de regiofinale en 12 toestelfinales mee
terug naar Geldrop.
Op zaterdag 18 maart behaalde Elise Theunissen jeugd 1
D2 tijdens de eerste wedstrijd de gouden medaille en
daarmee een plaats in de regiofinale die op 9 april in
Boxmeer gehouden wordt. Ook Milou van Dijck (jeugd 2
D2), Kiki Klomp, Jasmijn van Hien (pupil 1 D2), Fleur van
Iersel, Imke Pril, Lotte van Druenen (pupil 2 D2) en
Marleen van Hoek (junior div. 5) plaatste zich op 18 maart
voor de regiofinale.
Op 19 maart behaalde Nancy Bust bij de categorie senior
een bronzen medaille en een plaats in de regiofinale. Op
deze zondag plaatsen ook Demi van
Vlokhoven (pupil 2 D2), Amy
Kuijpers en Mariska Thus (senior
div. 5) zich voor de regiofinale.
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Zilver voor Twan Hopstaken
Op zaterdag 11 maart nam Twan
Hopstaken, voor Den Akert, deel
aan de eerste kwalificatiewedstrijd
in divisie 2 in Volendam. Twan
komt dit jaar voor het eerst uit in de
categorie senior divisie 2 en wist
door een stabiele wedstrijd op 6
toestellen de zilveren medaille te
behalen.
Door deze mooie prestatie plaatst
Twan zich rechtstreeks voor de
landelijke finale meerkamp die
gehouden wordt in juni.
************
De eerste competitie wedstrijd voor
de bovenbouw divisie 3 zit erop,
waarbij de meiden Turnoss wisten
te verslaan!
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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
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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

Informatieblad “Den Akert”

Biljarten - Koersbal

middag
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
april 2017

