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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 mei
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
285 85 14
285 72 17
285 16 78
06 34064838
285 92 87
285 16 78
286 35 60
285 85 14
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 6 mei
Zaterdag 10 juni
Zaterdag 9 september
Zaterdag 7 oktober
Zaterdag 4 november
Zaterdag 9 december
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
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Vrijdag 5 en 19 mei 2017
kan het weekend beginnen bij
‘t Is er gezellig’
Je kunt er darten,

genieten van een drankje aan de bar
met ‘unne goeie buurt’

en muziek van de jaren 60 tot heden.

Nog niet geweest? Een goede reden om te komen!
Informatieblad “Den Akert”
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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: 3 en 17 mei.
De seniorencommissie
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Senioren Blaaskapel actief in wijkgebouw Den Akert.
Op zondag 7 mei verzorgt de Senioren Blaaskapel Geldrop
het voorjaarsconcert in wijkgebouw Den Akert. Het concert
begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.
De toegang is gratis.
De Senioren Blaaskapel streeft ernaar om elk concert van
een nieuw jasje te voorzien. Dit jaar zal het concert in het
teken staan van “Wereldmuziek”; herkenbare blaasmuziek
uit alle windstreken.
Het concert is afgestemd op de doelgroep: de wat oudere
muziekliefhebber van blaasmuziek. Dirigent Jef Bakermans
slaagt er steeds weer in om muzikaal het uiterste uit de
muzikanten te halen. Het is dan ook bepaald geen
muziekmiddag waarbij de verveling zal toeslaan.
Uiteraard zijn de bewoners van de Akert van harte welkom
om deze gezellige muziekmiddag mee te maken.
Kom op zondag 7 mei allemaal naar het wijkgebouw van
den Akert. Dirigent en leden willen u graag welkom heten.
Bestuur en leden
Senioren Blaaskapel
Geldrop.
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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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Fiets- en wandeltocht 21 mei 2017
Op zondag 21 mei 2017 organiseren we weer onze
jaarlijkse voorjaarsfietstocht. Onze tochten zijn inmiddels
tot in de wijde omgeving van Geldrop bekend; vanwege de
goede organisatie en de gezellige sfeer.
Ook dit jaar kan iedereen weer kiezen uit drie afstanden:
• de gezinstocht van ± 30 km.
• twee langere tochten van ± 45 of 60 km.
Onderweg wordt natuurlijk iets te drinken en te eten
aangeboden.
U kunt inschrijven en starten tussen 10.00 en 13.00 uur bij
ons wijkgebouw aan de Eikelaar.
Deelname: € 3,50.
Dit jaar is er voor het eerst ook de mogelijkheid om te
wandelen: 8,9 of 11,5 km.
Deelname € 2,50.
Inlichtingen : 040-2851060 en 040-2851099 of
info@denakert.
Aan de tochten is weer een leuke tombola verbonden!!
Na afloop is iedereen welkom om in het wijkgebouw nog
even lekker na te kletsen onder het genot van een hapje of
een drankje.
We hopen ook u weer in een gezellige sfeer te mogen
begroeten.
Werkgroep Fietstochten
Informatieblad “Den Akert”
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We gaan dit jaar weer op pinksterkamp!
Vrijdag(avond) 2 juni t/m maandag(middag) 5 juni
(tijdens het pinksterweekend uiteraard)
We gaan naar de gezellige boerderij in Gemert:
De Coxse Boerderij
Koksedijk 21
5421 ZB Gemert

************

Informatieblad “Den Akert”

mei 2017

11

Even voorstellen
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Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 30 maart
Aanvang: 20.15 uur
Aanwezig: 23 leden

Sluiting: 21:00 uur
Afwezig met kennisgeving: 7 leden

1. Opening en mededelingen
André Vromans, voorzitter, opent de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. De bestuursleden worden bedankt
voor hun inzet.
Het bestuur heeft besloten om Miep van Zon, Annie Wijn en
Gusta van Kampen te benoemen als Lid van Verdienste.
Omdat enkelen van hen niet aanwezig kunnen zijn tijdens
deze ledenvergadering, zal hieraan tijdens de
vrijwilligersavond extra aandacht worden geschonken.
De dames zijn hiervan in kennis gesteld.
2. Goedkeuring verslag ledenvergadering 24 maart 2016
Het verslag van de ledenvergadering van 24 maart 2016 wordt
ongewijzigd goedgekeurd.
3. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
De verouderde versie van het Huishoudelijk Reglement is
aangepast. De conceptversie lag ter inzage in het wijkgebouw.
Er zijn geen op- en aanmerkingen gegeven. De gewijzigde
versie van het Huishoudelijk Reglement wordt dus
vastgesteld.
Indien leden nog een reactie willen geven, kunnen zij dit
kenbaar maken bij het bestuur.
4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017
Informatieblad “Den Akert”
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Martin Jans, penningmeester, presenteert: balans 2015 en
2016, resultatenrekeningen per commissie en licht de
financiële overzichten toe.
André Vromans bedankt Martin Jans voor zijn
werkzaamheden.
5. Bestuursverkiezing
- Marianne Toonders, voorzitter gymclub, is herkiesbaar
en wordt door de aanwezigen herkozen.
- Jeroen Rooijackers, voorzitter 18+ commissie, is
herkiesbaar en wordt door de aanwezigen herkozen.
- Martin Jans, penningmeester, treedt af in deze functie
en wordt bestuurslid. Het bestuur is trots op de manier
waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd en bedankt
Martin Jans voor zijn inzet.
Hetty Kuijpers wordt voorgesteld als penningmeester
en de aanwezigen stemmen hiermee in. In de komende
periode zal Martin Jans alle zaken overdragen.
- André Vromans treedt af als voorzitter en wordt
vicevoorzitter. Hiermee stemmen de aanwezigen in.
- Patrick van Zon treedt af als vicevoorzitter en wordt
voorzitter. Hiermee stemmen de aanwezigen in.
- Lia Wijten is verkiesbaar als secretaris. De aanwezigen
stemmen hiermee in.
6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Antoinette Rooijakkers, Toon
van Kampen en Yvonne Heusschen, heeft de jaarstukken 2016
en kas gecontroleerd en akkoord bevonden. De schriftelijke
bevestiging hiervan wordt voorgelezen door Antoinette
Informatieblad “Den Akert”
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Rooijakkers. Het bestuur dechargeert de penningmeester en
bedankt de kascommissie voor hun inzet. Toon van Kampen
verlaat de kascommissie en wordt vervangen door Miep
Turken.
7. Rondvraag en sluiting
André Vromans geeft aan dat een summiere weergave van de
wijkvereniging is gegeven omdat de eigen inbreng van de
leden ontbreekt. Op verzoek kunnen meer details worden
gepresenteerd.
Toon Henraath wil graag weten waarmee het bestuur zich
bezighoudt. De geformuleerde speerpunten van het bestuur
worden uiteengezet. Deze speerpunten zijn: open en eerlijke
communicatie; aandacht voor begrotingen en evaluaties van
de activiteiten; transparante ledenadministratie; contact met de
beheerstichting; opzet digitaal platform.
André Vromans merkt op dat de algemene ledenvergadering
ook bedoeld is om vragen te stellen en mee te denken over de
visie van het bestuur.
Rien Peeters merkt hierbij op dat de doelstelling ook kan
worden gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
De themafeesten en boerenbruiloft worden aangemerkt als
zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Ook zullen vele
nieuwe activiteiten worden georganiseerd. De nieuwe website
(Digitaal Platform) is een interactief medium met vele
mogelijkheden die we in de toekomst kunnen benutten.
André Vromans bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en
inbreng, sluit de vergadering, en draagt de voorzittershamer
over aan Patrick van Zon.
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Op bezoek bij……de activiteit Tafeltennis.
Deze keer ben ik op bezoek bij Bert Hendrix, de
contactpersoon voor de activiteit tafeltennis. Dat doe ik aan
de huiskamertafel bij Bert en Ria Hendrix. De reden
daarvoor is dat ik zelf voor het tweede jaar deelnemer ben
aan het tafeltennis en dus een apart bezoek op de
donderdagavond in de gymzaal niet nodig is. Bert is een
oudgediende in het tafeltennis en naar eigen inschatting al
zo’n 38 jaar lid van de wijkvereniging. Naast het tafeltennis
is hij nog zeer actief o.a. als penningmeester bij de
Stichting Vrienden Zorgcentrum Akert, met het onderhoud
van de wandelknooppunten in Geldrop-Mierlo en met het
onderhoud van de begraafplaats aan ’t Zand in Geldrop.
Inmiddels heeft Ria de koffie en thee ingeschonken en
vertelt Bert dat in de beginperiode van de wijkvereniging in
het oude gebouw aan de Perelaar begonnen is met twee
speeltafels. Meer ruimte was er toen ook niet. Het
tafeltennis is gestart op 6 februari 1979. De namen van de
mannen van het eerste uur worden door Bert nog eens voor
het voetlicht gehaald zoals Fons van Pelt, Piet Knapen, Leo
van Broeckhoven, Piet Elbersen en Bram Temminck.
Bert heeft ook nog gedurende 5 à 6 jaar de jeugd begeleid
in medio jaren tachtig. Na de overgang naar het nieuwe
wijkgebouw kwam er veel meer ruimte om te spelen en
werd het aantal speeltafels uitgebreid naar vier.
Desondanks liep de animo van de jeugd terug. De jongeren
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kregen, na de overgang naar het voortgezet onderwijs,
andere interesses. Pogingen om de jeugd opnieuw binnen te
halen strandden meestal bij een enkele aanmelding tijdens
de jaarlijkse open dag.
Twee teams van de wijkvereniging hebben begin 2000
gedurende 6 à 7 jaar nog wel deelgenomen aan een
bedrijvencompetitie in Stiphout. Dat gebeurde door
bemiddeling van Ton van der Veen.
Daar werd enthousiast en op een redelijk niveau gespeeld,
waarbij vaak het ene jaar men een klasse omhoogging en
vervolgens het jaar daarop weer degradeerde. Daarna is
gestart met een interne competitie. Gezien de vaste
speelavond op de donderdag en het vaste tijdstip blijkt het
ook lastig om aan een nieuwe uitwisseling met een andere
vereniging te beginnen.

Samen met de andere tien deelnemers wordt nu iedere
donderdagavond tussen 20.30 en 21.30 uur het enkel- en
dubbelspel gespeeld. Naast de oefenpartijtjes wordt ook
competitie gespeeld. De competitieleider is Frans Jansen.
In het enkelspel speelt men 2x tegen elkaar. Na deze
competitie wordt de dubbelspelcompetitie gespeeld,
waarbij koppels worden samengesteld o.b.v. de
Informatieblad “Den Akert”

mei 2017

17

enkelspelranglijst. De 1e met de laatste, 2e met voorlaatste
etc. Tijdens de wedstrijden gaat het er soms fanatiek aan
toe en worden, naast de complimenten naar elkaar voor
mooie slagen, de missers door de speler zelf vaak ook
luidkeels kenbaar gemaakt. De onderlinge sfeer blijft altijd
prima. Enkele deelnemers spelen al zo lang mee (drie al
meer dan 15 jaar) dat ze elkaar qua spelwijze dan ook door
en door kennen.
De competitiewinnaars van het afgelopen seizoen waren
Theo Essers in het enkelspel en Ricardo Cañamero en
Mustafa Ucal in het dubbelspel.

Het tafeltennis is door de jaren heen een stabiele activiteit
gebleven binnen de wijkvereniging met een vrij vaste kern
van deelnemers. De behoefte aan regelmatig contact met
het bestuur is dan ook niet direct aanwezig. Het materiaal is
goed en als er iets nodig is wordt dat gemeld aan Marianne
Toonders, die ook zorg draagt voor het materiaal in de
gymzaal. Zowel Marianne als Bert maken, als dat nodig is,
de tafels schoon en indien nodig wordt een nieuwe
voorraad tafeltennisballetjes besteld.
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Voor mij als contactpersoon voor de sportcommissie is het
tafeltennis een activiteit die op het eerste gezicht weinig
aandacht behoeft. Toch is het van belang om deze activiteit
regelmatig onder de aandacht te brengen van onze leden en
de bezoekers van het platform om dit levendig te houden en
zo toch ook regelmatig een nieuwe deelnemer te kunnen
verwelkomen.

Dus is je interesse gewekt, kom dan gerust eens kijken
en/of een balletje meeslaan op de donderdagavond.
Rien Peeters
Contactpersoon voor de sportcommissie
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8ste Mini Koppel Pentatlon toernooi; een mooi
spektakelstuk
Op zaterdag 1 en zondag 2
april hebben wij voor de 8ste
keer alweer ons Mini Koppel
Pentatlon toernooi gespeeld.
Het was zoals vanouds een
gezellig samenzijn van biljarters en toeschouwers.
Mede dankzij de sponsoren uit Geldrop: ‘Verschuren
Transporten’, ‘Marga kookt’ en ‘Naaiatelier Margaret’
werd er tussendoor ook nog lekker gegeten en gesnoept.
Alle teams moesten 3 voorrondewedstrijden spelen. Deze
wedstrijden kwamen tot stand door op zaterdag 2 partijen
en op zondag 1 partij te spelen.
Na afloop van deze voorrondewedstrijden moesten de beste
4 teams (De Muppets, De Eagles, team Houdoe en team
250+) de halve finales spelen.
Na afloop van deze halve finales was er een rustpauze en
werd een heerlijke maaltijd geserveerd voor alle aanwezige
biljarters en toeschouwers.
Nadat de buiken gevuld waren, het biljart was
schoongemaakt en de ballen waren gepoetst, was er nog
een minuut stilte voor de vorig jaar overleden Ed Putters,
(ex-eigenaar van restaurant Den Brabander), oud
hoofdsponsor van het toernooi.
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Daarna kon de finale beginnen met daarin de 2 sterkste
teams (De Eagles en 250+) van het toernooi. De twee
teams maakten er een mooi spektakel van.
Aan het einde van dit spektakelstuk werd het team 250+
(Ger Adelaars en Frank Seijkens) kampioen.
Ik hoop volgend jaar weer een gezellig en leuk toernooi
mee te mogen maken.
Graag wil ik mijn dank uitspreken aan de organisatie, de
sponsors, de helpende krachten, de biljarters, de
toeschouwers en verder iedereen die aanwezig dan wel
geassisteerd heeft tijdens dit gezellige weekend.
Een bewonderaar van het spel.
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Verslag paaseieren zoeken.
Op zondag 9 april is de paashaas weer sinds lange tijd langs
geweest bij wijkvereniging Den Akert en had 90 eieren
verstopt. Om 10.00 uur stonden 19 kinderen in de
startblokken om hun mandjes met stro te vullen en de
paaseieren te gaan zoeken.
De paashaas had ook 4 speciale gouden eieren verstopt en
als je die vond dan kreeg je een extra cadeautje van de
paashaas. Na flink zoeken in het zand, op de speeltoestellen
en zelfs onder de pingpongtafel werden alle eieren en de 4
speciale gouden eieren gevonden.
Nadat iedereen een glaasje ranja had gedronken was het tijd
om de mandjes die de paashaas voor iedereen gevuld had
met iets lekkers uit te delen.
Het was een geslaagde ochtend en hopelijk komt de
paashaas volgend jaar weer een bezoekje brengen aan
wijkvereniging Den Akert.
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Commissie Biljarten Ons Thuis
Biljarten Ons Thuis richt zich speciaal op de wat oudere
biljarter die graag overdag biljart.
We hebben elke werkdag van 9.30-12.00 en van 13.00-17.00
uur de beschikking over twee uitstekende biljarts.
Maandag- en woensdagmiddag zijn gereserveerd voor de
competitie.
Wilt u graag weer eens biljarten, kom dan gerust eens binnen
lopen op een maandag- of woensdagmiddag voor nadere
informatie en uitleg.

Heeft u interesse om mee te doen:
opgave kan door te bellen met
nummer 06- 47 30 66 56 of op één van onze speeldagen in
het wijkgebouw.
Kunt u meteen de sfeer proeven en natuurlijk de koffie.
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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
3
4
5
6
7
8
11
12
15
17
19
21
22
29

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
senioren blaaskapel
koersbal
koersbal
a-meezing Den Akert
koersbal
oogen-blikje & kienen
’t is er gezellig
fietstocht
koersbal
koersbal
************
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Laurens de Hollander
De winnaar van de kleurplaat is:

Sanne van Lieshout
Proficiat!
Doe ook mee en maak kans op een leuke prijs.
Je kunt de kleurplaat en/of puzzel inleveren
voor 20 mei 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:

Ad van Empel
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 mei
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker

Zilver en 3 x brons voor Den Akert
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Zilver en 3 x brons voor Den Akert
Op 8 en 9 april werden de regiofinales van de KNGU in
Boxmeer gehouden.
Den Akert nam met 16 turnsters deel en zij namen 3
medailles en 8 startbewijzen voor de districtsfinale mee
terug naar Geldrop.
Op zaterdag behaalde Nikki Geurts bij de junioren divisie 4
een bronzen medaille. Daarmee behaalde Nikki een
startbewijs voor de districtsfinale die op 24 juni in
Kaatsheuvel gehouden wordt. Ook Lotte Meuwese, instap
D1, heeft zich geplaatst voor de districtsfinale voor de
onderbouw die op 21 mei in Someren plaats vindt.
Op zondag 9 april, tijdens de regiofinale, behaalde Den
Akert weer mooie resultaten. In wedstrijd 1 was het zilver
voor Elise Theunissen in de categorie jeugd 1 D2. Daarmee
plaatste Elise zich, samen met Milou van Dijck, voor de
districtsfinale. In wedstrijd 3 was het brons voor Mariska
Thus, senior divisie 5 en daarmee plaatste Mariska zich net
als Nancy Bust voor de districtsfinale in Kaatsheuvel. Bij
de pupillen 2 D2 plaatste Demi van Vlokhoven en Fleur
van Iersel zich voor de districtsfinale in Someren. Imke Pril
is in deze categorie 1ste reserve.
Vera de Haas reisde 9 april af naar Winterswijk om daar de
halve finale NK te turnen. Vera behaalde door een stabiele
wedstrijd op alle toestellen de vijfde plaats. Met deze
prestatie is Vera de eerste turnster van Den Akert die in
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divisie 3 bij de senioren een plaats in de landelijke finale
weet te behalen. De finale NK is op 13 mei in Almelo.
Ook de heren van Den Akert kwamen dit weekend in actie
in Leusden tijdens de kwartfinale NK divisie 3. Op
zaterdag behaalde Tim Habets een bronzen medaille
en plaatste zich met Sander Eickmans (jeugd)en Niek
Wullems (junior) voor de halve finale NK. Stein Thus
(senior) mocht het weekend op zondag in Leusden afsluiten
en behaalde door zijn vierde plaats de halve finale NK die
op 6 mei in Hoofddorp plaats vindt.
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OPEN LES
KLEUTERGYMNASTIEK

WOENSDAG 5 juli 2017
Door de kleuters worden deze dag diverse oefeningen uit
hun lesprogramma getoond.
Voor ouders, familie, vrienden en belangstellenden een
goede gelegenheid om in de praktijk te zien wat hun kind al
allemaal kan. Tijdens deze les worden de behaalde
diploma’s uitgereikt.
IEDEREEN die zin heeft om te komen kijken is van harte
welkom. Dit jaar houden we de Open Dag op onze eigen
locatie: Gymzaal Den Akert, Eikelaar 2A, Geldrop.
Na de Open Les zijn er geen lessen meer.
We starten weer vanaf woensdag 6 september.
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OPEN DAG
GYMNASTIEK
TURNEN

ZONDAG 9 juli 2017
Door alle gym- en turngroepen worden deze dag diverse
demonstraties gegeven. Voor ouders, familie, vrienden en
belangstellenden een goede gelegenheid om in de praktijk
te zien wat een gym- of turnles inhoudt. Tijdens de Open
Dag worden de behaalde diploma’s uitgereikt.
IEDEREEN die zin heeft om te komen kijken is van harte
welkom.
We houden de Open Dag op onze eigen locatie:
Gymzaal Den Akert, Eikelaar 2A, 5664 XE Geldrop.
Er is zowel boven als beneden gelegenheid om te kijken.
Na de Open Dag zijn er geen lessen meer.
De lessen gaan weer van start vanaf zaterdag 2 september.
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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
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middag
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
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