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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 november 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

*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
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

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
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 2017/2018
Zaterdag 4 november
Zaterdag 9 december
Zaterdag 13 januari
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
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Ledenadministratie
Het lidmaatschap voor 2018:
per kalenderjaar
65+

€ 12,50
€ 7,50

Bij het boekje van november ontvangt u de acceptgiro voor
het lidmaatschap van 2018.
Wij verzoeken u vriendelijk op tijd te betalen.
Als u betaalt via telebankieren vermeldt dan uw
betalingskenmerk, naam en adres.
Na ontvangst van uw betaling verstrekken wij de
lidmaatschapskaart.
Deze kaart wordt één keer per jaar verstrekt en heeft u
nodig bij deelname aan activiteiten. Bij verlies kunt u een
nieuwe kaart aanvragen voor € 1,50.
Bij een herinnering voor de betaling van het lidmaatschap
wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.
65 Geworden: geef dit dan door aan de ledenadministratie,
zodat het lidmaatschap daarop aangepast kan worden.
Informatie of inschrijving :
Marianne Toonders 040-2851678 of 06-48052303
of via de mail: info@denakert.nl
Wilt u adverteren in het wijkblad? Bel voor onze
voordelige tarieven telefoon 2851678, 2860001of stuur een
mail naar info@denakert.nl
Informatieblad “Den Akert”
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Vrijdag 3 en 17 november 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.
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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: 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.
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Samen energie besparen? Buurkracht helpt
Kom naar de buurtbijeenkomst “Samen energie besparen?
Buurkracht helpt” op 21 november van 19:30 tot 21:00 in
Wijkgebouw Den Akert.
Ben je ook geïnteresseerd in duurzaamheid en energie
besparen? Noteer dan 21 november in de agenda.
Twee enthousiaste buurtgenoten willen met de buurt
oriënteren wat er met betrekking tot dit onderwerp leeft,
waar de behoefte ligt en hoe men elkaar kan ondersteunen.
Zij pakken dit samen met Buurkracht op.
Buurkracht brengt bewoners van buurten bij elkaar om
samen energie te besparen. Buurkracht helpt (kosteloos) de
beste bespaarmogelijkheden te vinden, de buurt te
mobiliseren en geeft inzicht in ieders eigen energieverbruik
via een persoonlijke pagina op buurkracht.nl. Het idee
achter Buurkracht is dat energie besparen met de buurt
voordeliger, makkelijker en gezelliger is dan alleen.
Zo heeft de buurt Herdersveld in Geldrop samen al 5.337
euro bespaard!
De buurt bepaalt samen welke behoeften ze aanpakken en
worden hierbij waar nodig geholpen door een persoonlijke
buurtbegeleider.
Bel of mail gerust voor meer informatie:
Irmy van Paassen 06 - 1161 46 24 of irmy@buurkracht.nl.
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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,- .
***********
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!
Fietsen mogen niet binnen gestald worden!
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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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Optreden van de band Ok Moi
zaterdag 2 december vanaf 20.00 uur.
Ok Moi is een echte Geldropse Band die elke donderdag in
het wijkgebouw oefent. De bezetting van Ok Moi:
Zang
Karin Timmermans
Zang
Mark Schoofs
Drums
Gerrie Adelaars
Gitaar
Geert-Jan Adelaars
Sologitaar
Remy van Ulden
Basgitaar en Contrabas Harry Sijkens
Saxofoon
Jan Willem Wouters
Ok Moi is vier jaar geleden ontstaan door Gerrie, Geert-Jan
en Remy die samen gewoon gezellig wat muziek wilden
maken. De zangeres die erbij kwam, maakte de band
compleet. Op een feest heeft de band een gastoptreden
verzorgd en van daaruit is de band zich steeds verder gaan
ontwikkelen. Nu treedt de band Ok Moi een keer of 6 per
jaar op, meestal ergens in een café in Geldrop, op een feest
of een zilveren bruiloft.
De muziek die Ok Moi ten gehore brengt bestaat uit
gezellige meezingers uit de jaren 60, 70 en 80. Soms wat
nieuwere nummers, maar meestal de wat oudere nummers
van de Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Van
Morrison, Fleetwood Mac en Queen.
De moeite waard om een keer te komen luisteren!
U bent allen van harte welkom.
Informatieblad “Den Akert”
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Kerstnieuws
Dinsdag 12 december is de jaarlijkse kerstviering.
We beginnen om 11.00 uur en rond 16.00 uur is het
afgelopen. De kosten voor deze middag bedragen € 10,00
voor leden en € 12,50 voor niet-leden.
Hiervoor krijgt u koffie of thee, een lekkere lunch, een
consumptie en er is een toneelstuk in kerstsfeer.
In tegenstelling tot andere jaren hebben we dit jaar niet
voor muziek of zang gekozen, maar voor toneel, wat
volgens kenners erg de moeite waard is.
Het stuk heet “ ALS HET MAAR KUNST IS”
en wordt gespeeld door dames uit Nuenen en Gerwen.
Deze middag is een echte aanrader, zowel qua sfeer als wat
u aangeboden wordt.
Opgeven voor deze middag kan op maandag- en
donderdagmiddag en tijdens de kienavonden.
Graag tot dan!

Kerstmarkt
Voor het maken van de kerststukjes voor de kerstmarkt
vragen wij potten, glazen, schalen enz. die heel zijn en niet
van plastic. Ook decoratiemateriaal is van harte welkom.
Dit alles mag afgegeven worden in het wijkgebouw.
We beginnen met deze stukjes op 13 december. Wij hebben
ook groen nodig voor deze stukjes; het groen kunt u
brengen vanaf 11 december. Groen wat lang goed blijft
zoals skimmia, hulst, klimop, conifeer enz.
WOENSDAG 20 DECEMBER KERSTKIENEN !!!!!!
Informatieblad “Den Akert”
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Kerstmarkt

wijkgebouw Den Akert
17 december
vanaf 12.00 uur
Dit jaar (ook weer) met:
- verschillende nieuwe standhouders
- kerststukjesverkoop door onze seniorencommissie
- glühwein, braadworst, warme wafels etc.
- een hoop gezelligheid in kerstsfeer
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Dansen in Den Akert
De dansavond op 20 oktober was een groot succes.
Zo'n 85 al dan niet dansers wisten de weg naar het
wijkgebouw te vinden en hebben er samen met Anja en
Eric van der Putten een gezellige avond van gemaakt.
Een ideale combinatie dus met het vaste thema van de
tweewekelijkse vrijdagavond: 't Is er gezellig.
Gezien de belangstelling ziet Van der Putten zeker
mogelijkheden voor een danscursus in de wijk en wel op
dinsdagavond. Bij voldoende aanmeldingen kan worden
gestart met een opfriscursus en een cursus voor beginners
en gevorderden.
De cursus bestaat uit 15 lessen van 1 uur en de kosten
bedragen € 101,00 per persoon.
Voor meer informatie zie www.dansschoolvanderputten.nl
Opgeven kan bij de contactpersoon van de wijkvereniging
mariavanbeers@hotmail.nl, mobiel 0630533271 of
rechtstreeks bij Van der Putten.
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Verslag

Spokentocht
Wat was het een leuke avond, voor
de spookgroepen in de bossen, maar
ook voor de deelnemers natuurlijk.
Op vrijdag de 13e liepen jong en oud
samen een spannende tocht door de
bossen achter manege van Meijl (bij
de Apenboom).
Nadat de groepen gedropt waren, was het ongeveer 1,5 uur
lopen (voor sommige meer) en waren er meerdere
momenten waar de hartslag eventjes wat slagen omhoog
ging. Terug in het wijkgebouw Den Akert stond er een
lekker warm bordje soep klaar voor degenen die even
moesten bijkomen. Na een soepje en een drankje kijken we
terug op een geslaagde Spokentocht.
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Eindstand Competitie Tafeltennis 2017
"Den Akert"
Enkelspel
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8

naam
Theo
Ton
Ricardo
Mustafa
Bert
Willem
Frans
Giel

gsp
14
14
14
14
14
14
14
14

punten set +
set 37
26 - 5
34
24 - 6
31
21 - 8
20
16 - 17
15
14 - 21
15
13 - 23
11
10 - 23
8
8 - 25

Dubbelspel
stand
1
2
3
4

team
Ton / Frans
Theo / Giel
Ricardo / Willem
Mustafa / Bert
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6
6
6
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punten
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6
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5
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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.

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

Informatieblad “Den Akert”

november 2017

21

Agenda
1
2
3
4
6
9
10
11
11
12
13
15
17
20
21
29
30

november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november
november

oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
spellenmiddag
koersbal
pubquiz
clubkampioenschappen turnen recreatie
biljarttoernooi
biljarttoernooi
koersbal
oogen-blikje & kienen
’t is er gezellig – bierproeverij
koersbal
bijeenkomst samen energie besparen
bezoek Sinterklaas
koersbal

1
1
2
4
6
7
9
11
12
17
20

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december

kerstreis
’t is er gezellig
optreden Ok Moi
spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
rikken
koersbal
kerstviering
kerstmarkt
kerstkienen
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossingen.
De winnaar van de puzzel is:

Gwen van de Leur
De winnaar van de kleurplaat is:

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

Jan Lavrijsen
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 november
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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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.
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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)
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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

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

WIJKGEBOUW open van 9.30-12.00 (ochtend) 13.00-17.00 (middag)
Maandag ochtend
Biljarten
middag
Biljarten (competitie)
avond
Hobbyclub jeugd – Biljarten middag
Spellenmiddag/koersbal
Dinsdag
ochtend
Biljarten
middag
Biljarten
avond
Biljarten
Woensdag ochtend
Hobby – Biljarten
middag
Biljarten (competitie)
e
e
avond
Kienen 1 en 3 woensdag vanaf 20.00 uur
Donderdag ochtend
Biljarten
middag
Biljarten - Koersbal
MBvO seniorengymnastiek
Les 9.15-10.00 & 10.15-11.00 uur
Vrijdag
ochtend
Biljarten
middag
Biljarten
avond
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
Zaterdag
avond
1x per maand Rikken vanaf 20.00 uur
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