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Actief ontspannen voor lichaam en geest met
Taoïstische Tai Chi™ kunsten in Geldrop.
Op woensdagochtend 4 oktober start de Taoïstische Tai
Chi Vereniging Nederland van 10:00 tot 12:00 uur in
wijkgebouw Den Akert, Eikelaar 2-A in Geldrop een
nieuwe wekelijkse beginnersklas Taoïstische Tai Chi™
kunsten.
Je bent van harte welkom voor een gratis proefles!
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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 september 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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Rikken 2017
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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Beste lezer,
Op het moment dat ik dit schrijf is het weer aan de andere kant van
het glas zeer teleurstellend en on-zomers met (mot)regen en lage
temperaturen. Maar ik lees zojuist ook in de krant dat mensen in
Noord-Italië zijn bekogeld met grote hagelstenen en dat er in ZuidEuropa een gordel van verzengende hitte over het land ligt. Naast
de kippeneieren die wel (of toch niet) gegeten mogen worden
vanwege de besmetting, is het weer, denk ik, het meest besproken
onderwerp van de afgelopen vakantieperiode. Ondanks dat hoop ik
toch dat u allen een fijne zomer achter de rug heeft, dat de
onthaasting succesvol was en dat de batterij weer is opgeladen. Nu
het gewone leven weer op gang komt, begint ook de
wijkvereniging weer te leven.
De wekelijkse activiteiten worden opgestart en, zoals u kunt zien in
dit blad, worden al een aantal losse activiteiten aangekondigd
waaronder de dropping en een pubquiz. De zomerse fiets- en
wandeltocht is inmiddels al achter de rug, gelukkig met redelijk
weer en ruim 230 deelnemers.
Een andere belangrijke activiteit is de open dag op 24 september.
Een uitgelezen mogelijkheid voor u om te komen kijken en te zien
wat de vereniging allemaal organiseert. Kom langs en kijk of er
iets voor uw gading bij is. Alle inwoners van de Akert, de Burght,
Overburght en het centrum ontvangen dit wijkblad. Een andere
mogelijkheid om te kijken of de wijkvereniging u iets kan bieden is
onze website https://www.onsplatform.tv/denakert/
Ik hoop u graag te ontmoeten tijdens de open dag of bij andere
activiteiten. In elk geval wens ik, aan het begin van dit nieuwe
seizoen, alle vrijwilligers veel succes bij de organisatie van de
activiteiten en de aanstaande deelnemers alvast veel plezier!
Patrick van Zon, voorzitter wijkvereniging
Informatieblad “Den Akert”

september 2017

6

Open dag
Dit jaar vindt de open dag van wijkvereniging Den Akert
plaats op 24 september 2017 van 12.00 tot 17.00 uur. Als
vereniging willen wij u kennis laten maken met de
activiteiten die wij voor jong en oud het hele jaar door
organiseren. Natuurlijk zijn ook onze vaste bezoekers van
harte welkom. De koffie staat klaar. Wij als bestuur zullen
u ontvangen en rondleiden in ons wijkgebouw.
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust, en maak eventuele
opmerkingen/suggesties kenbaar zodat wij als bestuur
hiermee mogelijk aan de slag kunnen.
Een aantal vrijwilligers laten activiteiten zien die wij als
vereniging organiseren. Er bestaat ook de mogelijkheid om
aan een aantal van deze activiteiten deel te nemen. Onder
andere het koersballen, biljarten, turnen en tafeltennissen
zijn van de partij en voor de jongere jeugd staat het grote
springkussen opgesteld en wordt er vanaf 14.00 uur een
rollerdisco georganiseerd. Maar er is nog veel meer te zien
en te doen.
Wij als bestuur hopen dat het een drukbezochte middag
wordt en dat deze kennismaking met onze wijkvereniging
een extra stimulans is om u in de toekomst te mogen
ontmoeten bij één van onze activiteiten. Hopelijk zijn de
weergoden ons op deze dag goed gezind.
Graag tot ziens op 24 september a.s.
Het Bestuur.
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Tijdens de Open Dag
op 24 september is er
een Rollerdisco.
Skeeleren en muziek tegelijk! Dus neem je
skeelers mee en kom op 24 september om
14:00 uur naar Eikelaar 2a in Geldrop.
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Vrijdag 22 september 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.

Afgelopen seizoen hebben we regelmatig een thema aan de
avond gegeven of in samenwerking met anderen de avond
gecombineerd met o.a. een Pubquiz, een meezingavond en
een barbecue.
Ook voor het komende seizoen hebben we het een en ander
in petto. Wat te denken van wederom een bierproeverij, een
Hollandse avond en een avond stijldansen (onder
begeleiding van Eric en Anja van der Putten, bekend bij
leden van de wijkvereniging die alweer meer dan 20 jaar
geleden hebben meegedaan aan de danslessen). Meer
informatie hieromtrent volgt.
De overige data t/m december:
6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december.
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: 6 en 20 september
De seniorencommissie
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Hoi hobbyvriendjes en -vriendinnetjes
We gaan weer starten met een nieuw hobbyseizoen
voor de jeugd (groep 3 t/m 8) en wel op maandag 23
oktober 2017; en wel direct na de herfstvakantie.
De inschrijfavond is van 18.30 tot 19.30 uur op:
maandag 9 oktober
Breng je wel je lidmaatschapskaart 2017 mee.
We zien jullie graag verschijnen, om samen leuke dingen te
zagen, timmeren, schilderen, knippen, plakken, noem maar
op.
Groetjes,
de hobby-leiding
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Rikie Hendriks en Annie Kanters koersbalkampioen
13 Juli hebben we het koersbalseizoen afgesloten met een
gezellige dag. We begonnen met koffie en gebak, daarna
hebben we een uurtje gekoersbald. Toen zijn we gaan eten.
Deze keer was gekozen voor een heerlijk pasteitje, gevolgd
door een koud buffet. Voordat het toetje werd geserveerd,
hebben we de kampioenen bekend gemaakt. Van de
maandaggroep is Annie Kanters kampioen geworden. Op
de 2de plaats eindigde Rikie Hendriks en op de 3de plaats
Annie Adams. De kampioen van de donderdaggroep is
Rikie Hendriks geworden, gevolgd door Ginie Knoops als
tweede en Annie Adams als derde. Als bedankje is de
commissie in de bloemetjes gezet en kregen ze alle drie een
cadeaubon.
Na het toetje hebben we nog een uurtje gekoersbald waarna
iedereen met een kleine attentie naar huis ging. Het was
weer een leuke dag en iedereen kan zich weer opladen voor
het nieuwe seizoen.
************
We hopen dat iedereen weer lekker uitgerust is, want in
september gaan we weer beginnen met:
4 september
spelletjesmiddag.
6 september
kienen, hobby en Oogenblikje.
7 september
koersbal.
11 september koersbal.
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Marcienne.
Dinsdag 24 oktober gaan we naar Marcienne voor de
najaarsshow.
De bus vertrekt om 9.15 uur bij het wijkgebouw en rond
14. 30 uur zijn we weer terug.
Het wordt een leuke dag met koffie/thee, een modeshow en
een loterij. Als afsluiting gaat de winkel open en kunnen
we naar hartelust (vrijblijvend) shoppen.
Dit alles voor 7 euro.
Opgeven en betalen kan in het wijkgebouw op
maandagmiddag, donderdagmiddag en tijdens de
kienavonden.
De bus zit altijd vol, dus wil je niet op de wachtlijst komen
geef je dan snel op.
De seniorencommissie.
************
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Op bezoek bij……Gym en turnen.
De vrijdag voorafgaand aan de open dag turnen op zondag 9 juli
heb ik een gesprekje met Marianne Toonders. Doel van het
gesprek is om wat meer inzicht te krijgen in de organisatie van
het turnen en de gym, vaste sportactiviteiten binnen de
wijkvereniging.
In verband met deelname aan wedstrijden onder de KNGU
(Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) wordt naar buiten
toe de naam ‘Gymnastiekvereniging Den Akert’ gevoerd. De
basis voor de gymnastiekvereniging is gelegd kort na de
oprichting van de wijkvereniging in 1975 door Hanny Wiselaar.
Marianne komt vanuit de toenmalige
turnvereniging St. Franciscus in beeld in 1983
en gaat met een eerste trainingsgroep aan de
slag. Daarna zet de groei gestaag door van 6
naar ruim 300 deelnemers. Dat is natuurlijk
nogal wat als je kijkt naar het ledenbestand van
de wijkvereniging dat momenteel zo’n 550
gezinnen telt. De gymzaal is daarmee ook zo’n
25 uur per week bezet door de enthousiaste
deelnemers aan het turnen en de gymnastiek. Je mag dus wel
stellen dat het de grootste vaste activiteit is binnen de
wijkvereniging. De helft van de deelnemers aan turnen en gym is
weliswaar geen lid van de wijkvereniging, maar daar staat een
hogere contributiebijdrage voor de gymnastiekvereniging
tegenover.
Het turnen vormt de hoofdmoot en de grootste groep deelnemers
zit in de leeftijdscategorie tussen de 5 en 25 jaar.
Informatieblad “Den Akert”
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Het leiden van zo’n grote groep vergt natuurlijk veel inspanning
en die wordt geleverd door 20 KNGU-gediplomeerde begeleiders
en assistenten. Daarnaast natuurlijk nog ondersteund door een
aantal mensen achter de schermen. Vermeldenswaardig is dat
naast Marianne ook haar kinderen Glen en Stacey en broer Peer
als trainers en begeleiders actief zijn; met vader nog actief bij het
biljarten is dat een behoorlijk familieaandeel in
de wijkvereniging.
De begeleiders zijn allen opgeleid op diverse
niveaus vanaf 1 tot 3. Om u een indruk te geven:
• De opleiding niveau 1 duurt een ½ jaar waarbij
men 19 opdrachten moet uitvoeren en daarna
mag men onder begeleiding assisteren
(kinderen laten klimmen en klauteren, rollen en
duikelen, springen, maar ook hoe je moet
helpen bij de handstand en de radslag en nog
veel meer turnelementen);
• De opleiding niveau 2 via de KNGU omvat 9 instructiedagen
van 4 uur + 13 stageopdrachten. Met dit diploma mag je de
leid(st)er (zelfstandig) assisteren tijdens de lessen,
activiteiten en het begeleiden van deelnemers;
• De opleiding niveau 3 heeft een cursusduur van 1 tot 1 ½ jaar
met om de 4 jaar bijscholing voor het licentiebehoud. Je bent
dan bevoegd om de totale organisatie te leiden, wedstrijden te
begeleiden, de jaarplanning te maken etc.
Marianne heeft het niveau 3 en mag zelf de cursus niveau 1
geven.
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Het is ook goed te vermelden dat voor de veiligheid EHBO in de
opleiding zit en dat voor de leiding de V.O.G. (verklaring
omtrent gedrag) gewenst is vanuit de wijkvereniging.
Het lesaanbod binnen de wijkvereniging bestaat uit:
Peuter/Kleutergym v.a. 2,5 jaar; Bodygym dames v.a. 18 jaar;
Fitgym heren; Turnen jongens en meisjes v.a. 4,5 jaar. De Bodyen Fitgym kent een vaste kern aan deelnemers op de vaste
avonden waarvan er velen al tientallen jaren lid zijn.
Alle turngroepen zijn ingedeeld op leeftijd om de
binding binnen de groep zoveel mogelijk te
bevorderen. De turners en turnsters werken aan
het programma ‘Stimulering Turnen’. De diverse
onderdelen worden tijdens de les verwerkt met als
resultaat een diploma tijdens de jaarlijkse open
dag aan het einde van het seizoen. Jaarlijks
worden in november clubkampioenschappen
georganiseerd voor alle turngroepen.
Dit jaar is dat op 11 november.
De deelnemers uit de recreatiegroep kunnen via de Talenttestdagen doorstromen naar de wedstrijdgroep. Daarmee gaat de
trainingsintensiteit wel fors omhoog. Voor de onderbouw in de
leeftijdscategorie van 9-12 jr. bijvoorbeeld van 1 naar 4 uur per
week en voor de bovenbouw betekent dat 6 tot 8 uur trainen. Het
gaat zelfs zo ver dat op de zondagochtend een aantal turners met
een trainingskaart voor 10 vrije trainingen extra traint om nog
betere resultaten te kunnen behalen.
De wedstrijdgroepen bestaan uit ± 18 jongens en ± 40 meisjes die
wedstrijden turnen op verschillende niveaus binnen het NTS
(Nationaal Turn Systeem) van de KNGU.
Informatieblad “Den Akert”
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De turn(st)ers van de
gymnastiekvereniging hebben in de
loop der jaren door veel trainingsarbeid
mooie resultaten gehaald in de
regionale-districts- en landelijke
wedstrijden. Recentelijk nog op de
Nederlandse kampioenschappen; een Nederlands
kampioen op de ringen met Sander Eickmans en
zilveren en bronzen medailles bij de heren. Op
de regiokampioenschappen waren er mooie
resultaten bij de meisjes. Het voert hier te ver om
alle prijswinnaars te benoemen, maar op ons
platform leest u nu regelmatig verslagen met de
vermelding van de prijswinnaars en op welk
niveau zij hun goede resultaat behaald hebben.
De gymnastiekvereniging heeft nog een eigen
website (www.gvdenakert.nl) en ook daar kunt u verslagen en
foto’s inzien.
De open dag van zondag 9 juli werd drukbezocht door ouders,
grootouders en familieleden van de turn(st)ers. Het is mooi om te
zien met welk enthousiasme zij hun sport beoefenen en hun
trainingsresultaten met koprollen, salto’s, radslagen,
buikdraaitjes, flikflakjes etc. tonen aan de belangstellenden.
Tussendoor kon iedereen ook genieten van mooie demonstraties
van de wedstrijd turn(st)ers. De kleinste turners zaten in groepjes
in de zaalingang en soms met open mond of oh’s en ah’s naar
hun prestaties te kijken. Een dergelijke dag vergt ook de nodige
voorbereiding en strakke organisatie. Een compliment is wel op
zijn plaats voor de leiding en alle vrijwilligers die bij deze dag
betrokken zijn. Alles werd volgens een strak schema afgewerkt
Informatieblad “Den Akert”

september 2017

18

en na iedere 3 à 4 sessies volgde een diplomauitreiking. De wethouder voor sport en cultuur
Miranda Verdouw was op deze dag speciaal
aanwezig om de kampioenen te huldigen.
De gymnastiekvereniging heeft natuurlijk ook
veel kosten. Wedstrijden worden op landelijk
en regionaal niveau gehouden en men is dan
ook blij met de diverse sponsors.
Een wens is om nog een nieuwe airtrack
(lange luchtgevulde mat) aan te schaffen (kosten hiervan
bedragen tussen de € 3.000- € 5.000) en daarvoor werd op deze
dag gestart met een sponsoractie.
Buiten het bijna professionele karakter van de
gymnastiekvereniging blijft alles vrijwilligerswerk en voert het
plezier de boventoon. Zo vertelt Marianne dat er natuurlijk ook
veel gelachen wordt, vooral bij de kleuters: bij een opdracht om
aan de touwen te zwaaien nemen ze het touw vast met de ene
hand en zwaaien ze met de andere hand en bij een instructie op
de brug (om de armen te strekken) worden de armen spontaan in
de lucht gestoken. Mooi toch!
Kortom een mooie tak van sport en recreatie die veel mensen in
en buiten de wijk plezier geeft en de wijkvereniging een prima
imago bezorgt.
Tot slot de vraag aan Marianne hoe lang ze dit werk, na meer dan
30 jaar, nog blijft voortzetten. Dat zal zolang mogelijk zijn,
vertelt ze, maar ze wil zich wel meer gaan toeleggen op de
coördinatie. Want in combinatie met de trainingen is het al met al
veel werk om alles op rolletjes te laten lopen.
Als contactpersoon voor de sportcommissie voor mij een
levendige activiteit om te blijven volgen.
Rien Peeters.
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Al bij het inschrijven voor het Pinksterkamp was de
spanning op de gezichten van de kinderen af te lezen. Dat
zag je bij de kinderen die voor de 2de, 3e of 4e keer mee
zouden gaan, maar zeker ook bij de kinderen die voor de 1e
of voor de laatste keer mee zouden gaan. Uiteindelijk
hebben ongeveer 90 kinderen zich ingeschreven.
Toen was het eindelijk zo ver: Pinksterkamp 2017 ……..
Tassen en koffers met kleding, schoenen en heel, heel veel
snoep werden naar de slaapkamers gesleept. Vervolgens
werd een bed gekozen en opgemaakt. De koffers en tassen
werden (toen nog) netjes onder het bed geschoven.
Nadat de groepjes bekend waren, volgde een speurwandeltocht waarbij verschillende opdrachten uitgevoerd
dienden te worden. Na een goede en verdiende nachtrust
stond de sportdag op het programma. In alle vroegte
werden verschillende luchtkussens gebracht die na enig
sjouwen en knopen klaar waren voor gebruik. Nadat de
teams bij het juiste spel stonden, werd het startsein
gegeven. Meteen vanaf het begin werd duidelijk dat ieder
team ging voor een maximale prestatie. Geconcentreerd,
gefocust en gedreven werden de spellen gespeeld. Na 10
minuten klonk het eindsein en werd gewisseld van spel,
waarna wederom een startsein klonk. Helaas werd de
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sportdag een aantal keer onderbroken door de regen. Na
deze onderbrekingen werd de draad weer opgepakt en
onvermoeibaar werd verder gestreden. Aan de inwendige
mens werd ook gedacht in de vorm van een frietwagen,
waar een overheerlijke bak friet en één of meerdere snacks
geserveerd werden. Het spel Mastermind vulde vervolgens
de avond. Tijdens het spel werd een enorm kampvuur
gemaakt, waar het voor de rest van de avond lekker druk
was.
Wat opvalt is, dat wanneer je af en toe een blik werpt in de
slaapkamers, dat het voor sommige kinderen eigenlijk
helemaal niet nodig was om een tas of koffer mee te
nemen, want gaandeweg het kamp zie je meer lege dan
volle koffers. Waarom zou je ook kleren in je tas doen,
terwijl er ruimte genoeg is op de vloer.
De zondag stond voornamelijk in het teken van de
voorbereiding op de Bonte Avond. Het thema van dit
Pinksterkamp was circus, dus ook de optredens voor de
Bonte Avond hadden te maken met het circus. Ook hebben
we een kwartetspel gespeeld in het bos.
Voordat we konden gaan feesten, moest een goede bodem
gelegd worden. Iedereen heeft zich helemaal rond gegeten
aan stokbrood, salade en een aantal lekkere stukjes vlees
van de barbecue.
Volledig in het thema Circus stond ons zaaltje vol met
feestende kinderen en leiding. Iedere groep heeft een
fantastisch optreden verzorgd. Elk optreden werd door de
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zeer vakkundige jury beoordeeld. We hebben gefeest tot
middernacht en gezongen en gedanst op de knallers als
“Vrouwkes”, “Van Links naar Rechts” en “Jij krijgt die
lach niet van mijn gezicht”.
Voor de kleinsten gingen de lampjes langzaam uit en die
zijn heerlijk gaan slapen. De overigen zijn om het
kampvuur gaan zitten en een aantal is zelfs de hele nacht
wakker gebleven.
En dan is het maandag tweede Pinksterdag en het kamp is
weer ten einde. De kamers werden opgeruimd en
sommigen hebben hele speurtochten moeten houden om
hun eigen kleren weer te vinden. Na de prijsuitreiking
keerde de rust terug. Niet vanwege het feit dat er niemand
meer was, maar nagenoeg iedereen lag voor pampus op,
over of naast hun eigen tas of koffer, te wachten op hun
ouders.
We willen de kinderen uit groep 8 veel succes wensen op
de middelbare school en de rest hopen we volgend jaar
weer terug te zien!
Namens de leiding willen wij alle kinderen bedanken voor
een geweldig, leuk en gezellig Pinksterkamp.
De Pinksterkampleiding.

Informatieblad “Den Akert”

september 2017

22

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?
Dit 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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“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
4
6
7
9
11
14
18
18
20
21
22
24
25
28

september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september

spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
rikken
koersbal
koersbal
koersbal
inschrijven dropping
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
open dag
koersbal
koersbal

2
4
5
6
7
9
9
12
13

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
koersbal
inschrijven hobby
koersbal
dropping
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Rommy Hopman
De winnaar van de kleurplaat is:

Jayden de Groot
Proficiat!
Doe ook mee en maak kans op een leuke prijs.
Je kunt de kleurplaat en/of puzzel inleveren
voor 20 september 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:

Gonny Slaats
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 september
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Brons op de finale NK voor Twan Hopstaken
Sander Eickmans Nederlands Kampioen ringen
Op zaterdag 10 juni kwamen de heren van Den Akert in
actie tijdens de finale Nederlandse Kampioenschappen
meerkamp van de KNGU in Waalwijk.
Twan Hopstaken is derde van Nederland
geworden bij de senioren divisie 2. Een
super goede prestatie van Twan, die voor de
eerste keer uitkwam in divisie 2.
Sander Eickmans behaalde de 6de plaats in
de categorie jeugd divisie 3. Tim Habets
werd 4de bij de junioren divisie 3 en Niek
Wullems werd in deze categorie 8ste. Stein Thus behaalde
een 5de plaats bij de senioren divisie 3.
Op zondag 11 juni vonden de NK
toestelfinales plaats in Waalwijk.
Sander Eickmans legde de lat hoog in
de tweede wedstrijd door het goud op
ringen te behalen en daarmee de titel
Nederlands Kampioen. Een top prestatie
voor deze jeugd divisie 3 turner. Op
brug behaalde Sander ook nog het
brons.
In de derde wedstrijd was het zilver
voor Tim Habets op voltige en brug in
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de categorie junior divisie 3. In dezelfde categorie was het
brons op brug voor Niek Wullems. Stein Thus behaalde het
zilver op voltige bij de senioren divisie 3. Twan Hopstaken
behaalde zilver op vloer bij de senioren divisie 2.

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

4 Regiokampioenen turnen Den Akert.
Mooie resultaten bij de dames D2, D1 en divisie 5 van Den
Akert tijdens de toestelfinales die op zaterdag 10 juni in
Valkenswaard gehouden werden.
Regiokampioen op sprong Elise Theunissen. Jeugd 1 D2
Regiokampioen op balk Elise Theunissen. Jeugd 1 D2
Regiokampioen op sprong Mila Adelaars. Pupil 1 D1.
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Regiokampioen op vloer
Fleur van Iersel. Pupil 2
D2.
Zilver voor Mariska Thus
op brug. Senior divisie 5.
Brons op balk voor Demi
van Vlokhoven pupil 2 D2,
brons voor Amy Kuijpers
senior divisie 5 en brons
voor Elise Theunissen
jeugd 1 D2 op vloer.
Op zondag 11 juni vonden de Clubteamwedstrijden voor de
categorie D1 en D2 plaats in Valkenswaard.
Goud voor het D1 team Lotte
Meuwese, Janneke de Rooij en
Mila Adelaars
Het D1 team Roma Kollner,
Elise van Vlokhoven en Erin
Kater behaalde de 6de plaats.
In de categorie D2 vielen Fleur
van Iersel, Imke Pril, Demi van
Vlokhoven, Lotte van Druenen
en Evy Vrijland net buiten de
prijzen, maar behaalde een
mooie 4e plek!
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Nikki Geurts districtskampioen turnen
De Geldropse gymnastiekvereniging Den
Akert is een districtskampioen rijker.
Zaterdag 24 juni won junior turnster
Nikki Geurts de districtsfinale divisie 4 in
Kaatsheuvel. Zij mag zich nu kampioen
van het district Zuid (Zuidwest
Nederland, Brabant en Limburg) noemen.
Een zeer goede prestatie waarmee Nikki
promoveert naar divisie 3.
Mariska Thus behaalde tijdens deze finale
in de categorie senior een 7de plaats.
Clubkampioenschappen
Op zondag 25 juni vonden de clubkampioenschappen voor
de turnsters van de wedstrijdgroep onderbouw van Den
Akert plaats in Geldrop.
Er werd gestreden om de titel clubkampioen in de categorie
pré-instap, D2 en D1. Het was een spannende strijd en de
nummers 1,2 en 3 van iedere categorie werd in het zonnetje
gezet met een plekje op het podium en een beker of een
medaille.
Uitslag categorie pré-instap 1: Lynn Trefflich 2: Lina Kater
3: Naledi van Laarhoven
Uitslag categorie D2 1: Elise Theunissen 2: Fleur van Iersel
3: Evy Vrijland
Uitslag categorie D1 1: Mila Adelaars 2: Janneke de Rooij
3: Lotte Meuwese
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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
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