1

INHOUDSOPGAVE
Inhoudsopgave ........................................................ 1
Informatie wijkvereniging en redactie .................. 2-3
Rikken & advertentie ............................................... 4
Verslag Open Dag .................................................... 5
’t Is er gezellig.......................................................... 6
Kienen ...................................................................... 7
Dropping/spokentocht .............................................. 8
Hobbyclub ................................................................ 9
Marcienne............................................................... 10
Pubquiz................................................................... 11
Koppeltoernooi biljart ............................................ 12
Bierproeverij .......................................................... 13
’t Is er gezellig bierproeverij .................................. 14
Bezoek Sinterklaas ............................................ 15-16
Kerstreis ................................................................. 17
Verslag biljart vrijdagavond ................................... 18
Biljarten Ons Thuis ................................................ 19
MBvO ..................................................................... 20
Agenda ................................................................... 21
Kleurplaat ............................................................... 22
Puzzel ..................................................................... 23
Kinderhoek ............................................................. 24
Hersenbreker .......................................................... 25
Puzzel hersenbreker ............................................... 26
Peuter/kleuter gym ................................................. 27
Clubkampioenschappen turnen recreatie .......... 28-29
Informatie turnen, bodygym en fitgym ............. 30-31
Overzicht vaste activiteiten .................................... 32

Er wordt de komende tijd gewerkt aan het verbeteren van de
beveiliging van de fietsenstalling. Als eerste worden er extra
lampen geplaatst.
Zorg dat u zelf ook voldoende maatregelen neemt om uw fiets op
een goede en veilige manier vast te leggen in de fietsenstalling!
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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 oktober 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
Informatieblad “Den Akert”
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INFORMATIE

WIJKVERENIGING

*SAMENSTELLING BESTUUR*

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

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

*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

285 80 34
285 04 68
06 22932558
285 85 14
285 72 17
285 16 78
06 34064838

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 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
Informatieblad “Den Akert”
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Rikken 2017
Zaterdag 7 oktober
Zaterdag 4 november
Zaterdag 9 december
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217.

Honden Trimsalon
“Beautiful Dreamer”
Hetty Fischer
Emopad 31, 5663 PB Geldrop
Tel. 040-286 76 26 / 06-47850750
(Gaarne bellen tussen 18.00-19.00 uur)
Behandeling volgens afspraak
Rijks gediplomeerd trimster
Voor een vakbekwame vachtverzorging voor alle hondenrassen

Informatieblad “Den Akert”
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Verslag open dag
Het zag er gezellig uit op 24 september. Binnen liet de
jeugd zien hoe je gecontroleerde oefeningen moet uitvoeren
op de verschillende turntoestellen en in de zaal werden de
koersballen over de groene mat gerold. Er werd
getafeltennist, gebiljart en gewoon gezellig gekletst buiten
in de zon, terwijl de kinderen op het springkussen te keer
gingen. Ondanks andere activiteiten in de omgeving
hadden veel mensen de weg naar het wijkgebouw
gevonden. Of dat (mede) te maken had met de vermelding
van de open dag op de informatieborden van de gemeente
bij de invalswegen van Geldrop weten we niet; misschien
heeft het bijgedragen.
Waar we vooral blij mee waren zijn de 'nieuwe gezichten'
die we hebben mogen ontvangen. Een aantal van hen gaf
aan dat ze langskwamen nadat ze, al waren ze geen lid, het
wijkblad van september in de bus hadden gevonden. Dat is
leuke feedback en maakt het jaarlijks eenmaal huis aan huis
verspreiden van het wijkblad waardevol.
Het was een gezellige en waardevolle dag waar door een
aantal mensen veel tijd in is gestoken. Ondanks dat horen
we graag wat er in uw ogen anders of misschien wel beter
kan. Heeft u de open dag bezocht en u wilt uw mening
delen met het bestuur dan mag u één van hen gerust
aanspreken bij een van de volgende activiteiten of een
briefje met uw opmerkingen in de brievenbus doen.
Patrick van Zon
Informatieblad “Den Akert”
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Vrijdag 6 en 20 oktober 2017
kan het weekend beginnen bij
‘t Is er gezellig’
Op 20 oktober hebben we, zoals eerder aangekondigd, onze
eerste thema-avond en staat stijldansen op het programma.
De deelnemers aan de cursus stijldansen van zo'n 20 jaar geleden
herinneren zich vast nog de zondagavonden in het oude
wijkgebouw aan de Perelaar, waar we met zo'n 15 dansparen de
beginselen van het stijldansen kregen bijgebracht door Anja en
Eric van der Putten. Ook zij kijken met veel plezier terug op hun
begintijd als dansleraren in Geldrop blijkt bij een recente
ontmoeting met Eric. Eric wist zich nog dingen te herinneren, die
in mijn geheugen al min of meer waren gewist.
Al pratende ontstond het idee de destijds opgedane kennis nog
eens lichtjes in de praktijk te brengen tijdens een heuse
ouderwetse dansavond.
Anja en Eric zijn ook van de partij en zullen de leiding op zich
nemen. De avond die we hiervoor hebben uitgekozen
is vrijdagavond 20 oktober tijdens 't Is er gezellig en begint om
20.15 uur.
Uiteraard is iedereen welkom en wie weet wordt deze avond de
aanzet voor wederom een nieuwe danscursus. Dus ben je
geïnteresseerd, trek je dansschoenen aan en stap over de drempel
voor een gezellige dansavond.
De overige data t/m december van 't Is er gezellig zijn:
3 en 17 november en 1 december.

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.
De seniorencommissie

Informatieblad “Den Akert”
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De inschrijving heeft al plaats gevonden.
ben je het vergeten en wil je weten of je
alsnog met een groepje mee kan doen aan deze
super leuke tocht?
Stuur dan een email naar
jeroen.denakert@gmail.com
of naar info@denakert.nl

Informatieblad “Den Akert”
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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 (dit is 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

Informatieblad “Den Akert”
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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 hartenlust (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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De volgende pubquiz staat alweer gepland:
vrijdagavond 10 november.
We gaan ervoor zorgen dat er voor iedereen interessante
vragen tussen zitten en maken er een gezellige avond van.
De deuren van Den Akert gaan om 19.30 open en dan
beginnen we omstreeks 20.30 uur.
Je kunt je op de avond zelf met een groepje, van
minimaal 2 en maximaal 6 personen, inschrijven.

Informatieblad “Den Akert”
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MINI PENTATLON KOPPELTOERNOOI
BILJARTEN
11-12 november 2017
Het toernooi vindt plaats in wijkgebouw “Den Akert”
gelegen aan de Eikelaar 2a te Geldrop.
De speeldata zijn in het weekend van 11 en 12 november.
Inschrijven is mogelijk tot 31 oktober in wijkgebouw “Den
Akert”.
Het inschrijfgeld te voldoen voor aanvang van de eerste
partij. Kosten per team € 8,00.
…………………………………………………………………………………………………….……...

Inschrijfformulier Koppeltoernooi Biljarten
Naam speler 1: ………………………………………..…
Naam speler 2: …………………….……………………
Adres: ……………………………………..……………
Tel:

………………….………………………………..

Informatieblad “Den Akert”
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Hallo,
Wat was het vorig jaar oktober een sfeervolle, gezellige en
leerzame bierproeverij.
Tarwebier van Brouwerij ’t Tij, Bockbier van de Oirsprong
om maar wat namen te noemen.
En dan die andere biertjes: Zuster Agatha (een heerlijk
kastanje bruin biertje) en het Belgisch Brederodebier.
Die biertjes werden na een eerste dronk nog eens extra
lekker, door een perfect bijpassende spijs.
Als ik eraan terugdenk, loopt het ‘bier’ me al in de mond.
Dat terugdenken aan, heeft me doen besluiten om nogmaals
zo’n bierproeverij te organiseren.
Voor u, die er niet bij was, een mooie gelegenheid om te
komen!
Voor degenen die wel geweest zijn een goede ‘herhaling’
of uitbreiding van de kennis van diverse smaken bier.
Deze keer zijn andere bieren te proeven.
Aanmelden en betalen kan tijdens ’t Is er gezellig’ op
vrijdagavond 6 en 20 oktober en 3 november 2017.
Graag tot het Biermoment,
Henk Geboers.

Informatieblad “Den Akert”
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VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017
tijdens ’t Is er gezellig
om 21.00 uur een bierproeverij,
met biersommelier Hans Walravens van

Kosten € 19,25 per persoon (5 biertjes met hapjes).
Betaling voldoen bij aanmelding.
Inschrijven: 6 en 20 oktober en 3 november
tijdens ’t Is er gezellig’.
Na afloop van deze proeverij is het goed ‘buurten’ aan de
bar onder het genot van een drankje.
DJ Henk Geboers zorgt voor passende muziek.

Informatieblad “Den Akert”
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Bezoek Sinterklaas
Wanneer????
Op woensdag 29 november 2017
van 14.00 tot 16.00 uur.
Waar?
Uiteraard in het wijkgebouw.
Voor wie?
Alle goedgelovige kinderen in de
leeftijd tot en met 8 jaar.
Eigen bijdrage
De wijkvereniging vraagt een
eigen bijdrage van € 6,- .
Inschrijven (neem de lidmaatschapskaart 2017 mee)
in het wijkgebouw op:
maandag
dinsdag

23 oktober van 18.30 tot 19.30 uur en
24 oktober van 18.30 tot 19.30 uur.

Na deze inschrijfdagen is aanmelden voor de Sinterklaasmiddag NIET meer mogelijk!

Informatieblad “Den Akert”
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Verlanglijstje Sinterklaas
Ook dit jaar zal Sinterklaas een bezoek brengen aan
wijkvereniging Den Akert !!
Om de Sint een beetje te helpen willen wij u vragen een
keuze te maken uit het Intertoys-boek.
Ook de Sint heeft een budget: maximaal € 12,00 per kind.
(eigen bijdrage € 6,00).
Nadat u de keuze heeft gemaakt graag invullen op dit
verlanglijstje en op één van de inschrijfavonden inleveren.
Keuze:
1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………

PAG. NR.
…………
…………
…………

ART. NR.
…………
…………
…………

Naam kind:

…………………………………………..

Leeftijd :

……………………………………………..

Hobby / Opmerkingen:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

MAXIMAAL UIT TE ZOEKEN BEDRAG €12,00
(het mogen meerdere cadeautjes zijn, maximaal tot het
bedrag van € 12,00)
Informatieblad “Den Akert”
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Kerstreis
De jaarlijkse kerstreis gaat dit jaar naar Keulen.
We gaan op vrijdag 1 december.
De busreis kost € 20,00.
De rest van de dag is, zoals gewoonlijk, voor eigen
rekening.
Opgeven en betalen kan op maandag- en donderdagmiddag
tot 16.00 uur, op woensdagochtend en tijdens de
kienavonden.
We vertrekken om 9.00 uur bij het wijkgebouw en rond
19.00 uur zijn we weer thuis.
De bus is altijd vol, dus wil je niet op de wachtlijst, geef je
dan snel op.
Tot 1 december
De seniorencommissie.
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Biljartgroep D’n Blauwe bal – Vrijdagavond
Al 13 jaar wordt er iedere vrijdagavond vanaf 20.30 uur
door D’n Blauwe Bal – vrijdagavondgroep gebiljart in ons
wijkgebouw. In seizoen 2016/2017 stonden 273
wedstrijden gepland en zijn er 192 wedstrijden gespeeld,
(=70%). In totaal zijn er 7089 caramboles gemaakt in 7680
beurten. Dit is een gemiddelde van 0,923047
De algemeen winnaar van Biljartgroep D’n Blauwe Bal –
vrijdagavond groep seizoen 2016 - 2017 is:
Onno van Lieshout
Voor de derde maal in het 13-jarig bestaan van de biljartgroep mag Onno zich kampioen noemen. Onno, proficiat!
Nr

Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Onno van Lieshout
John Kuijpers
Frank Sijkens
Ron Verest
Andre vd Struijs
Aad van Gerwen
Peter Ederveen
Geert Adelaars
Sjef Rooijakkers
Adrie Hellings
John Schriks
Peter Verbeek
Henk Schepers
Arno Slaats

Informatieblad “Den Akert”

Gespeelde
Wedstrijden

Wedstrijd
Punten
34
33
28
34
31
29
22
26
29
23
26
26
17
26
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49
47
47
42
40
39
36
35
33
28
26
24
18

19

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.

Informatieblad “Den Akert”
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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.

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

Informatieblad “Den Akert”
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Agenda
2
4
5
6
7
9
9
12
13
16
18
19
20
23
23
24
26
28

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
koersbal
inschrijven hobby
koersbal
dropping/spokentocht
koersbal
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig - stijldansen
koersbal
inschrijven Sinterklaas
inschrijven Sinterklaas
koersbal
dorpsquiz

3
10
11
11
12
17
29

november
november
november
november
november
november
november

’t is er gezellig
pubquiz
clubkampioenschappen turnen recreatie
biljarttoernooi
biljarttoernooi
’t is er gezellig - bierproeverij
bezoek Sinterklaas
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Kyra 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 oktober bij: Wijkgebouw, Eikelaar 2a.
Prijsjes kun je afhalen op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.30 uur.
Informatieblad “Den Akert”
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Hersenbreker
De winnaar van de vorige puzzel is:

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

Informatieblad “Den Akert”
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Hersenbreker
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Elke woensdag 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 peuters &
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.

Informatieblad “Den Akert”
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
TURNEN “Den Akert”
Zaterdag 11 november
Door elke turner en turnster van “Den Akert” wordt er een
onderlinge wedstrijd geturnd. Er zal worden gestreden om
bekers die per wedstrijd te winnen zijn.
Elke turnster laat op de toestellen, brug, balk, mat, sprong
en trampoline een oefening zien.
De jongens turnen op rek, gelijke brug, mat, sprong en
trampoline.
Ook dit jaar zullen de wedstrijden per leeftijd, gebaseerd op
het geboortejaar, ingedeeld worden om zo tot een zo
sportief mogelijke uitslag te komen.

Na elke wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.
Loop eens binnen in het wijkgebouw om te kijken naar
alle turners en turnsters van Den Akert.
Informatieblad “Den Akert”
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PROGRAMMA zaterdag 11 november 2017
9.30 – 11.45 uur

Onderlinge wedstrijd meisjes
Leeftijd 8 jaar (geboortejaar 2009)
Leeftijd 9 jaar (geboortejaar 2008)
Leeftijd 11 jaar en ouder (vanaf 2006)

12.30 – 14.45 uur Onderlinge wedstrijd meisjes
Leeftijd 5-6 jaar (geboorte jaar 2012-2011)
Leeftijd 7 jaar (geboorte jaar 2010)
Leeftijd 10 jaar (geboorte jaar 2007)
15.15 – 16.45 uur Onderlinge wedstrijd jongens
Leeftijd 5-8 jaar (geboortejaar 2012-2009)
Leeftijd 9 jaar en ouder (vanaf 2008)

Informatieblad “Den Akert”
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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
Informatieblad “Den Akert”
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
GYMZAAL
Maandag 09.30-10.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
Dinsdag
16.30-18.30 uur
18.30-21.00 uur
Woensdag 16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
17.00-19.00 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Donderdag 15.30-16.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-18.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Zaterdag
09.00-11.00 uur
11.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
Zondag
10.00-12.30 uur
WIJKGEBOUW
Maandag ochtend
avond

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

Biljarten
Hobbyclub jeugd – Biljarten

middag
middag

Biljarten (competitie)
Spellenmiddag/koersbal

Biljarten
Biljarten

middag

Biljarten

Woensdag ochtend
avond

Hobby – Biljarten
Kienen 1e en 3e woensdag

middag

Biljarten (competitie)

Donderdag ochtend

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

Vrijdag

ochtend
avond

Biljarten
Biljarten

Zaterdag

avond

1x per maand Rikken

Dinsdag

ochtend
avond
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Biljarten - Koersbal

middag
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
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