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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:
20 augustus 2017
Inleveren kopij: het wijkgebouw, Eikelaar 2a of via
info@denakert.nl
Graag 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
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Beste leden, begunstigers,
Voor u ligt de laatste editie van het wijkblad voor de start
van de vakantie. Van 14 juli t/m 18 augustus vinden er
geen activiteiten plaats, zodat iedereen lekker van een
welverdiende vakantie kan genieten. Het volgende wijkblad
vindt u begin september weer op de deurmat.
Met een goed gevoel kijk ik terug op het afgelopen seizoen.
In de organisatie van de vereniging is het afgelopen jaar
veel gebeurd. Naast (her)benoemingen in het bestuur zijn
de al jaren vacante posities van voorzitter jeugd- en
voorzitter sportcommissie ingevuld. Met vers bloed komen
er altijd nieuwe ideeën en inzichten! Dat heeft u het
afgelopen jaar al kunnen ervaren. Een aantal activiteiten is
nieuw leven ingeblazen en een aantal nieuwe
veelbelovende activiteiten hebben het licht gezien. Achter
de schermen is en wordt veel energie gestoken in het
opzetten en het onderhouden van de nieuwe website. Een
website met veel mogelijkheden die in de komende tijd
meer en meer gebruikt zullen worden. Kijk eens rustig rond
op die site en laat weten wat u ervan vindt en wat u mist.
Dit alles stemt mij positief en maakt dat ik met veel plezier
uitkijk naar het volgende jaar. Maar voor het zover is, gaan
we eerst allemaal genieten van een (hopelijk) mooie zomer.
Tot september!
Patrick van Zon
voorzitter wijkvereniging
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juni 2017

5

Vernieuwde website wijkvereniging Den Akert
Beste leden van wijkvereniging Den Akert, heeft u de nieuwe
website van onze wijkvereniging al eens bezocht???

Kies vervolgens voor de optie:

Zo, u bent nu op de website van wijkvereniging Den Akert.
De website is nog volop in ontwikkeling.
Als lid blijft u op de hoogte van alle veranderingen.
Dus:
- wilt u niets missen;
- wilt u alle mogelijkheden van de website tot uw beschikking
hebben;
- wilt u de keuze hebben in wat u ziet,
registreer u dan nu, in 2 eenvoudige stappen en wordt gratis
lid van Ons Platform Den Akert.
Wij zien uw registratie met veel plezier tegemoet.
Bestuur wijkvereniging Den Akert
Informatieblad “Den Akert”
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Rikken 2017
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 2, 16 en 30 juni 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!
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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: 7, 21 juni en 5 juli.
5 juli kienen we voor het laatst.
Na de vakantie beginnen we weer op 6 september
De seniorencommissie
Informatieblad “Den Akert”

juni 2017

9

Fiets- en wandeltocht 20 augustus 2017
Op zondag 20 augustus 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.
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
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Even voorstellen
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Op bezoek bij……de lentefietstocht.
Zondag 21 mei 2017. Een mooie lentefietstocht bij
wijkvereniging Den Akert.
Het organisatieteam van de
lentefietstocht is er ook dit
jaar (alweer de 16e jaargang
waarbij de meesten voor de
tocht van 45 km. kozen), in
geslaagd een heel mooie
tocht uit te zetten. Er is een
zeer uitgebreid draaiboek gemaakt, waarbij niets aan het
toeval is overgelaten. In één van de topjaren werd een
deelnemersaantal van bijna 600 gehaald. Dat door het grote
aanbod aan tochten in de regio het aantal terugloopt, is
begrijpelijk. De kwaliteit blijft echter nog altijd hoog. Dat
blijkt uit de reacties van de ruim 220 deelnemers aan deze
fietstocht, die zeer lovend waren over deze editie.
De complimenten komen toe
aan het team dat bestaat uit
Rien van Zon, Frans van
Schaijk, Jan Donders, Martin
Jans, Toon van Kampen, Jac
Wijn en Lia Wijten. Zij zijn
in de afgelopen weken druk
bezig geweest met de voorbereiding en dan is het natuurlijk
altijd nog afwachten of het een succes wordt. Na het
uitzetten van de tocht heeft Jac Wijn de eerste testrit
Informatieblad “Den Akert”
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gemaakt, daarna heeft het hele team de tocht gefietst en
tenslotte heeft Rien van Zon met zijn familie de laatste
testrit volgemaakt. Er kon dus weinig misgaan.
De controleposten waren deze zondag ingericht met de
nodige proviand en drankjes. De eerste post werd bezet
door Toon van Hoek en Gusta van Kampen en op de
tweede post stonden Margaret Donders en Miep van Zon
paraat om de fietsers weer van de nodige energie te
voorzien. Het weer werkte prima mee; het was een
prachtige dag om deze tocht te rijden.
De deelnemers hadden de
keuze uit 3 varianten; de
gezinstocht van 30 km. en
twee langere tochten van
45 of 60 km. Nieuw dit
jaar was de mogelijkheid
om te wandelen over een
afstand van 8, 9 of 11,5
km. Het aantal deelnemers aan deze tochten bleef met 5
personen helaas beperkt, maar de start is gemaakt en het
kan alleen maar beter worden.
Ik heb zelf met mijn echtgenote
Anita de fietstocht gereden van
60 km. Het traject voerde o.a.
over Nuenen, Best, Son en
Nederwetten. Vanuit het
wijkgebouw ging het over
Hulst en langs de Urkhovense Zeggen naar de Collse
Informatieblad “Den Akert”
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Watermolen en vervolgens langs de Opwettense
Watermolen. We passeerden landgoed Soeterbeek en
gingen na de eerste stempelpost naast de loop van de
Dommel door een schitterend natuurgebied de Boktste
Beemden tussen Eindhoven en Nederwetten.
Verder ging het in een mooie groene omgeving langs het
Wilhelminakanaal richting Best, rond de visplas
Ekkersweyer en Aquabest naar de oostkant van Best waar
we na ruim 25 km. een eerste stop maakten voor de koffie
bij het Joe Mann paviljoen.
Het relaas van Joe Mann was uitvoerig
opgetekend in de routebeschrijving. Wij
vervolgden onze weg langs het museumpark
Bevrijdende Vleugels richting Son, deels door
een villawijk en via het centrum weer via het
Dommeldal een stukje in noordelijke richting,
daarna in een bocht weer terug aan de oostkant van Son
naar het kanaal. We bleven het kanaal volgen, via een
bochtje tot aan de Hooijdonksebrug en door naar de
Hooijdonkse watermolen.
Na in de beschrijving kennis genomen te hebben van het
wonder van Hooijdonk
belandden we bij de tweede
controlepost ter hoogte van
de Oude Toren Nederwetten.
Na een versnapering bij
Brasserie De Kruik in
Nederwetten voerde de tocht
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ons verder door het mooie natuurgebied van het Nuenens
Broek, over Eeneind weer richting Collse Watermolen en
Hulst naar het eindstation, het wijkgebouw.
Op het scherm in het wijkgebouw werden de sponsoren van
de tocht nog eens duidelijk in beeld gebracht. Zonder hen
zou dit evenement niet mogelijk zijn, getuige een voorval
tijdens de tocht waarbij een
deelnemer met de fiets een
klapband kreeg. De
bezemwagen, verstrekt door
Hans Struijk Fietsen, met
Jan Donders en Jac Wijn
was gelukkig in de buurt en
de deelnemer kon weer op
weg worden geholpen met een gloednieuwe e-bike.
Tot slot was het onder het genot van een welverdiend
drankje nog gezellig even napraten met de organisatie en
andere deelnemers. Ook dank aan alle andere vrijwilligers
in het wijkgebouw die een bijdrage hebben geleverd aan
deze mooie dag.
Tot de volgende (Zomer)tocht.
Rien Peeters
Contactpersoon voor de sportcommissie
Alle foto’s zijn te zien op Ons Platform onder het menu
foto’s lentefietstocht.
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HOBBYCLUB JEUGD
Hallo allemaal,
Als jullie dit lezen hebben wij ons hobby-seizoen alweer
afgesloten met een gezellige bingo en het eten van frietjes.
Het was een seizoen waar we samen weer veel leuke
dingen hebben gemaakt.
Na de herfstvakantie gaan we weer van start. Dus lees
samen met pap of mam het wijkblaadje goed door en kijk
wanneer de inschrijfavonden zijn, zodat je je op kunt geven
voor een nieuw hobby-seizoen.
Fijne zomervakantie en hopelijk tot ziens!
Groetjes, leiding hobbyclub.
************
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Verslag Pubquiz
Hoe lang is een standaard frikandel? Of:
welke dag in 1944 wordt ook wel D-day
genoemd? Dit zijn zo maar twee van de
bijna 80 vragen die de deelnemers aan de
pubquiz op 22 april voorgelegd kregen.
Verdeeld over 10 groepjes moesten de
ruim 50 deelnemers een variëteit aan
vragen beantwoorden. Makkelijke en
moeilijke vragen in verschillende categorieën, zodat
iedereen uitgedaagd wordt. Want dat is wat er gebeurt. Het
fanatisme straalt van de deelnemers af en iedereen wil
winnen.
Ruim drie uur na de eerste vraag waren alle acht
vragenrondes klaar en werd de eindstand opgemaakt. Vijf
teams eindigden zeer dicht bij elkaar. Het altijd
deelnemende ‘Drie keer niks’ had de meeste punten en ging
er met de hoofdprijs vandoor.
Een fanatieke deelnemer omschrijft de pubquiz als: “Een
gezellige avond met een rooie draad, waarbij je tussen de
vragenrondes lekker kunt bijkletsen met vrienden”.
Laat jezelf eens uitdagen en kom met een vriendengroep
eens langs bij een volgende editie.
Patrick van Zon
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juni 2017

18

Verslag A-Meezing Akert
Op 12 mei was er in ons wijkgebouw een groot meezingfestijn. De opkomst was jammer genoeg niet groot, maar
degenen die er waren hebben uit volle borst meegezongen
op vele bekende nummers van o.a. Guus Meeuwis, De
Dijk, Marianne Rosenberg, Abba en vele andere. De
teksten stonden op papier maar je kon ze ook meelezen op
een groot scherm. Na 11 uur was er ook nog plek voor
karaoke, waar de ware zangtalenten aan bod kwamen met
de door hen zelf gekozen liedjes.
Wij vonden het reuze gezellig, zeer geslaagd en voor
herhaling vatbaar. Met dank aan de organisatie!
Groetjes een meezingende bezoekster.
************
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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.

Informatieblad “Den Akert”

juni 2017

20

Interesse in yogalessen?
Yoga houdt met lichte inspanning je lichaam en geest in
balans. Door te werken aan je geestelijke en lichamelijke
gezondheid blijf je fit, soepel en ontspannen.
Bij voldoende belangstelling willen we in ons wijkgebouw
yogalessen gaan aanbieden.
Indien u interesse hiervoor heeft, kunt u dit kenbaar maken
door een mailtje te sturen aan info@denakert.nl.
U kunt eventueel ook een briefje in de brievenbus van ons
wijkgebouw doen met vermelding van naam en adres.
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“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.
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Agenda
2 juni
7 juni
8 juni
10 juni
12 juni
15 juni
16 juni
19 juni
21 juni
24 juni
25 juni
26 juni
29 juni
30 juni
3 juli
5 juli
6 juli
14 juli
20 augustus

’t is er gezellig
oogen-blikje & kienen
koersbal
rikken
koersbal
koersbal
’t is er gezellig
koersbal
oogen-blikje & kienen
vrijwilligersavond
clubkampioenschappen
koersbal
koersbal
’t is er gezellig
spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig special
fietstocht

Aankondiging Dropping/Spokentocht
In oktober, op vrijdag de 13e , is er weer een Akertse
Spokentocht met dropping! Zet deze datum alvast in je
agenda en houd het wijkblad, facebook en de website in de
gaten voor inschrijftijden!
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Lizanne Kros
De winnaar van de kleurplaat is:

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

Mieke Janssen
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 augustus
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Goud voor Twan Hopstaken
Op zaterdag 6 mei nam Den Akert met 5 turners deel aan
de halve finale NK in Hoofddorp.
Hier konden de turners zich plaatsen voor de meerkamp
Finale NK (6 toestellen) en voor de toestelfinales.
Sander Eickmans (jeugd div. 3) mocht de spits afbijten in
de tweede wedstrijd. Sander eindigde op de vierde plaats en
behaalde een toestelfinale op vloer, ringen en brug.
Tijdens de derde wedstrijd behaalde Tim
Habets (junior div.3) de bronzen medaille en
ook Tim behaalde 3 toestelfinales; ringen, brug,
voltige en een reserveplaats op rek. Niek
Wullems (junior div. 3) werd negende en
behaalde een toestelfinale op brug. Stein Thus
(senior div. 3) eindigde op
een tiende plaats en wist
zich voor de toestelfinale
op voltige te plaatsen.
In wedstrijd vier kwam Twan
Hopstaken (senior div. 2) in actie
tijdens de derde kwalificatiewedstrijd.
Twan sloot deze wedstrijddag in stijl
af door het goud mee naar Geldrop te
nemen.
Alle 5 de turners hebben zich, onder
leiding van trainer Peer Henraath, met deze prestaties
Informatieblad “Den Akert”

juni 2017

29

geplaatst voor de meerkamp Finale NK en de toestelfinales
in Waalwijk op 10 en 11 juni.
Vera de Haas reisde 13 mei af naar
Almelo voor haar Finale van het NK.
Vera turnde een goede wedstrijd op
sprong, brug en vloer. Op vloer scoorde
ze zelfs een 12,35, echter op balk ging ze
er een keer af wat haar 1,5 punt koste.
Jammer, maar Vera is een supermooie en
leuke ervaring rijker.
Op vrijdagavond turnden de dames
3de divisie hun competitiewedstrijd uit
tegen Tonido Valkenswaard. Deze
wedstrijd werd gewonnen. Door deze
overwinning staat de kans om
competitiekampioen te worden weer
helemaal open.
De dames van de onderbouw D1 en D2 kwamen zondag 21
mei in actie tijdens de districtsfinale. Elise Theunissen
werd knap 5de bij de categorie jeugd 1 en Lotte Meuwese
behaalde de 10de plaats. Ook Demi van Vlokhoven (17de
plaats) en Fleur van Iersel (19de plaats) turnden een goede
wedstrijd in Someren. In dit sterke deelnemersveld een
knappe prestatie voor alle dames.
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Zaterdag 27 mei werd de laatste competitie wedstrijd
geturnd. De winst ging naar Den Akert met een verschil
van ruim 13 punten op het team van GV Best. Ondanks het
warme weer werd er door Britt, Puck, Nina, Vera, Vera en
Tatum goed geturnd.
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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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Programma Open Dag 9 juli 2017
9.30-10.10

DE KOPROLLEN

donderdag 16.30

meisjes

10.10-10.40

DE SALTO’S

dinsdag 16.30 & zaterdag 9.00

meisjes

10.40-11.20

DE RADSLAGEN

woensdag 17.00 & 18.00

jongens

11.20-11.40

DEMO 1

11.40-11.55

DIPLOMAUITREIKING 1

11.55-12.45

PAUZE

12.45-13.25

DE BUIKDRAAITJES

donderdag 15.30

meisjes

13.25-13.55

DE FLIK FLAKJES

woensdag 17.00 & zaterdag 9.00

jongens

13.55-14.35

DE HANDSTANDJES

Zaterdag 13.00

meisjes

14.35-14.55

DEMO 2

14.55-15.10

DIPLOMAUITREIKING 2

15.10-15.50

DE OVERSLAGEN

donderdag 17.30 & maandag 16.30 meisjes

15.50-16.30

DE BOOGJES

zaterdag 14.00

16.30-16.45

DEMO 3

16.45-17.00

DIPLOMA UITREIKING 3
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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!
Informatieblad “Den Akert”
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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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