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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
€ 12,50
€ 7,50

Lidmaatschap:

kalenderjaar 2018
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 januari 2018
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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De beste wensen…
Weer is er een jaar voorbij. Dat op zich is nog niet zo erg,
maar we zijn ook weer een jaartje ouder geworden….. (en
wijzer). Voor velen een angstbeeld, voor anderen is dan
toch eindelijk de tijd aangebroken dat ze legaal alcohol
mogen drinken.
Een jaar van kabinetsformatie, nepnieuws (of toch niet) en
de Europese titel voor de nationale voetbalvrouwen, of
dichterbij, de eerste Geldropse dorpsquiz en de
herinrichting van de Korte Kerkstraat, of nog dichterbij, het
eerste Akertse bierpongtoernooi en veel geoogste medailles
door de Akertse turnsters en turners. We halen dan wel niet
het landelijke nieuws, maar binnen onze eigen wijk zijn we
samen lekker bezig.
We kunnen terugkijken op een mooi jaar met veel
gewaardeerde activiteiten. Eind maart zijn de voorzitter en
vicevoorzitter van stoel geruild en in april is de nieuwe
website gelanceerd. Het jaar 2017 kan worden samengevat
als een degelijk jaar; en daar is niks mis mee.
Het bestuur wenst iedereen de allerbeste wensen voor 2018
en ziet u graag op de nieuwjaarsreceptie op 7 januari in het
wijkgebouw.
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Nieuwjaarsreceptie
De besturen van vereniging en beheerstichting Den Akert
nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag
7 januari 2018.
Van 13.30 – 15.30 uur bent u van harte welkom in ons
wijkgebouw.
Tijdens de receptie is de huldiging van de kampioenen van
2017 en de uitreiking van Certificaat Vrijwilligerswerk
Goed Geregeld.

Rikken 2018
Zaterdag 13 januari
Zaterdag 3 februari
Zaterdag 10 maart
Zaterdag 7 april
Zaterdag 5 mei
Zaterdag 9 juni
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217.

Informatieblad “Den Akert”

januari 2018

6

Certificaat ‘Vrijwillige inzet goed geregeld’
Voor de derde keer is de wijkvereniging het certificaat
‘Vrijwillige inzet goed geregeld’ toegekend. Het certificaat
is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan
vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen
die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan de door NOV
gestelde kwaliteitscriteria. Het komt verenigingen toe die
op een objectieve manier laten zien dat zij het
vrijwilligerswerk succesvol en aantrekkelijk hebben
georganiseerd. Vrijwilligers weten dat ze binnen die
organisaties kunnen rekenen op voldoende mogelijkheden
om zich met succes in te zetten.
In de rapportage van de NOV wordt het oordeel over onze
vereniging als volgt geformuleerd:
“Een betrokken organisatie die volledig bestaat uit
vrijwilligers, een organisatie die al voor de derde keer
opgaat voor het keurmerk. Dat betekent dat ze als relatief
kleine organisatie hun rol en functie serieus nemen.
Ze grijpen het traject Goed Geregeld aan om alles weer
eens door te nemen. Mijn complimenten. Het is ook een
organisatie die al lang bestaat, met vrijwilligers die al heel
lang actief zijn, in een inmiddels vergrijzende wijk. Dat
maakt ook dat er voor de toekomst, of misschien nu al,
uitdagingen zijn. Een mooi onderwerp om mee aan de slag
te gaan.
Informatieblad “Den Akert”
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Een compliment wil ik geven voor de geformuleerde
omgangsregels. En ik wil ze complimenteren met het feit
dat ze kwaliteit zo serieus oppakken. Een lerende
organisatie. Top!”
Die steken we mooi in onze zak!
Dat het verkrijgen van deze erkenning bijzonder is wordt
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari onderstreept door
de gemeente Geldrop-Mierlo. In de persoon van wethouder
Marcel Jeucken zal de gemeente het certificaat komen
uitreiken aan onze vereniging. Een mooi gebaar waar we
trots op zijn.
Na ontvangst zullen we het op een mooi plekje aan de muur
hangen.
Patrick van Zon
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“SNERT” FIETS - OF WANDEL-TOCHT

ZONDAG 14 januari 2018
Op zondag 14 januari 2018 organiseren we de “SNERT”
fietstocht, u kunt kiezen tussen 27,5 en 18,2 km.
De wandeltochten zijn ±11 of ± 17 km. lang.
Tussen 10:00 en 13:00 uur kan er gestart worden bij het
wijkgebouw.
Tijdens de tocht is er slechts één post, daar wordt gratis
koffie of thee aangeboden.
Na afloop staat er voor iedereen in het wijkgebouw een kop
heerlijke “SNERT” met stokbrood klaar.
De kosten voor deze fiets- of wandeltocht bedragen
€ 2,50 per persoon.
Leden wijkvereniging € 0,50 korting.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding gratis
mee.
Bij heel slecht weer wordt de tocht afgelast; meldingen
hierover komen op het publicatiebord, op Facebook en op
de website. We maken er dan in ons wijkgebouw toch een
gezellige dag van met die heerlijke kop “SNERT” met
stokbrood.
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Ledenadministratie
Het lidmaatschap voor 2018:
per kalenderjaar
65+

€ 12,50
€ 7,50

Bij het boekje van januari ontvangt u, na ontvangst van uw
betaling, het lidmaatschapspasje voor 2018.
Informatie of inschrijving:
Marianne Toonders 040-2851678 of 06-48052303
of via de mail: info@denakert.nl
************

Handwerken
Al enige tijd worden wij benaderd om een
handwerkmiddag te organiseren. Wij willen hier gehoor
aan geven en willen van start gaan op dinsdag 9 januari.
Het wordt een wekelijkse activiteit van 13.30 - 16.00 uur
voor mensen die willen breien, haken, borduren, kaarten
maken en ga zo maar door. Want wat is gezelliger om
samen bezig te zijn of zomaar wat te buurten. Het kan zijn
dat je zin hebt in alleen een praatje, ook dan ben je
welkom. Misschien doe je wel inspiratie op, hoe leuk zou
dat zijn.
De koffie/thee is altijd klaar!
Kom dus gerust kennismaken op 9 januari 2018.
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Vrijdag 12 en 26 januari 2018
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.

KOERSBAL
De maandaggroep van het koersballen kan nog twee leden
gebruiken.
Heb je belangstelling kom je dan melden op maandag 8
januari 2018 tussen 13.00 en 16.00 uur.
Wie het eerst komt, het eerst maalt.

De seniorencommissie
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Carnaval 2018
Voor iedereen die al ruim van tevoren plannen wil maken
voor de Carnaval alvast een mededeling voor de vaste
bezoekers van de vrijdagavond.
Het bestuur heeft, in overleg met de commissie die jaarlijks
het Carnaval organiseert, besloten de deuren komende
Carnaval niet te openen op de vrijdagavond. De
belangrijkste reden hiervoor is dat het elk jaar moeilijker
wordt om deze avond in goede banen te leiden.
Door de inzet van veel vrijwilligers is dat tot nu toe steeds
gelukt, al was dat niet altijd eenvoudig. De aanloop van
mensen zonder toegangskaartje en de grote drukte buiten
heeft regelmatig geleid tot ongeregeldheden voor de deur.
Dat heeft de vraag doen rijzen of dit feestje wel door
vrijwilligers moet worden georganiseerd. Wij vinden van
niet. Inschakelen van professionele beveiliging met het
oog op de veiligheid is te kostbaar voor een vereniging die
op vrijwilligers draait.
Het bestuur heeft daarom besloten geen risico voor de
vereniging en omwonenden te nemen.
We danken iedereen die de afgelopen jaren aan de
gezelligheid heeft bijgedragen en wensen hen veel plezier
met Carnaval.
Het Bestuur
Informatieblad “Den Akert”
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Programma carnaval 2018
Zaterdag 10 februari
Nadat de Geldropse optocht voorbij is getrokken
gaat het wijkgebouw om 15.00 uur open. De
jeugd kan zich vermaken op de springkussens in
de gymzaal, volwassenen lopen hun polonaise in
de zaal.
Rond de klok van 19.11 uur krijgt het kersverse Akertse
prinsenpaar de sleutel overhandigd waarna, door het
voorlezen van de proclamatie, het carnavalsfeest in Den
Akert officieel geopend is.
Zondag 11 februari
Vanaf 14.00 uur lekker hossen en lallen op alle soorten
carnavalsmuziek. In de avond gaan we het geheugen weer
opfrissen met de carnavalskrakers van toen: Flip Fluitketel,
Ali van de Wegenwacht en Het kleine café aan
de haven. Ze zullen allemaal nog eens
voorbijkomen. En komt jouw nummer niet
voorbij, dan vraag je die gewoon aan bij de dj.
Maandag 12 februari
De maandagmiddag is net als andere jaren tussen
14.00 en 17.00 uur speciaal voor de kleintjes
gereserveerd. In de gymzaal worden de kinderen
vermaakt door een ballonnenclown en kunnen ze
lekker springen op de bekende springkussens.
Voor € 2,- kopen kinderen bij binnenkomst een
Informatieblad “Den Akert”
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consumptiekaart waarvoor ze deze middag allerlei lekkers
kunnen krijgen.
Dinsdag 13 februari
De laatste dag wordt al jaren afgesloten met de voltrekking
van een onecht huwelijk. Eerst gezellig samen brunchen en
dan met z’n allen getuigen bij de voltrekking van het
huwelijk. Een zeer gezellige, maar ook nostalgische
middag met een toespraak van de pastoor, een receptie en
spelletjes voor de kinderen.

************
CARNAVAL 2018
Wij zijn op zoek naar een PRINS en
PRINSES.
Lijkt het je leuk om 4 dagen de scepter te
dragen, zoek dan een prins of prinses en
meldt je samen aan op info@denakert.nl
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Het Akertse
Bierpongtoernooi
staat weer
gepland!
Het is 2018!
Dat wil zeggen dat er een nieuw bierpongtoernooi in de
planning staat.
Deze keer op zaterdag 17 maart vanaf 18.00 a 19.00 uur.
Exacte tijden maar ook de inschrijfdata en kosten worden
nog bekend gemaakt.
Houd daarom het wijkblad, maar ook onze website en
Facebook pagina in de gaten voor een update.
Zet de datum vast in je agenda en begin vast met de
training!

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND
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Op bezoek bij….de vrijdagavondgroep biljarten.
Binnen de wijkvereniging zijn
verschillende biljartgroepen actief.
Eén daarvan is de
vrijdagavondgroep van D’n
Blaauwe Bal. De groepen vertonen
natuurlijk veel overeenkomsten en
iedere groep heeft zo zijn eigen sfeer. Typerend is de
ontvangst bij binnenkomst in de biljartzaal met mijn
cameratas om de schouder en een map onder de arm, die
gelijk een reactie losmaakt bij Henk Schepers: de
belastingdienst??? Geleidelijk komen steeds meer leden
binnen; het is een drukte van belang.
De gesprekken zijn doorspekt met de nodige humor en er
wordt dan ook veel gelachen. Uiteraard wordt er ook
gebiljart. Ik ga in gesprek met Ron Verest en Aad van
Gerwen om wat meer te weten te komen over de groep en
om mijn rol wat toe te lichten.
De vrijdagavondgroep is, met een aantal bekenden van
elkaar uit de wijk, gestart in 2003, destijds nog in het
huidige biljartcentrum de Mixx aan het Bogardeind. De
overstap naar de wijkvereniging werd kort daarna gemaakt.
Momenteel zijn 15 spelers actief in de competitie. Het is al
jaren een hechte club en de laatste tijd zijn er maar drie
mutaties geweest. Men zorgt ook voor leuke uitstapjes
zoals een Trappistenroute en een dag (overdekt) vissen. De
kas wordt o.a. gespekt uit een opslag op de consumpties.
Informatieblad “Den Akert”
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De deelname aan het biljarten is vrijblijvend. Met een
groepsapp wordt vooraf gemeld wie er aanwezig/afwezig
zal zijn op de avond en dan worden de wedstrijden gepland.
Gedurende de avond wordt er naast de consumpties altijd
voor een hapje gezorgd.
De competitie bestaat uit 3 rondes in het libre biljart. Na
deze wedstrijden wordt meestal nog het pentatlonspel
(vijfkamp) gespeeld en dat gaat vaak door tot in de kleine
uurtjes. Rond de kerst wordt gebiljart tegen de
maandagavondgroep en veel spelers nemen deel aan het
pentatlontoernooi (nu geweest op 11 en 12 november).
De standen en gemiddeldes
worden nauwgezet bijgehouden
door Aad. De moyennes liggen
tussen 0,600 en 2,170. Voor het
behaalde gemiddelde in de partij
wordt 1 punt toegekend, voor
winst 2 punten en winst boven het gemiddelde levert 3
punten op. Aan het einde van het seizoen worden de
gemiddelden bepaald. Een deelnemer kan niet zakken in
zijn gemiddelde.
De kampioen van het afgelopen seizoen 2016-2017 is Onno
van Lieshout, die dat ook al
tweemaal eerder presteerde. Dat
geldt ook voor Ron Verest met 3
titels, waarvan de laatste alweer
8 jaar geleden werd behaald. De
kampioen wordt jaarlijks eind
Informatieblad “Den Akert”
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juli bekend gemaakt en gehuldigd tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Naast de bekendmaking van de
kampioen wordt dan ook vermeld wie tijdens een wedstrijd
het hoogste aantal punten behaald heeft en degene met de
laagste score krijgt de ‘How Low can You go’-nominatie.
Sommige spelers gebruiken soms de trukendoos om zoveel
mogelijk caramboles te maken, getuige deze foto.
Aad zorgt voor een wekelijkse humoristische column over
hetgeen er op de vrijdagavond zoal aan de orde is gekomen
en die wordt naar de leden gestuurd. Hieronder een
bloemlezing uit het verzamelde werk van Aad.
Uit de maand februari van dit jaar:
Het was weer een drukke avond met goede en wat mindere
partijen. Frank blijft winnen en houdt zijn koppositie stevig
vast. Andre haakt weer aan en staat tweede. Ron sluipt de top
binnen en tikt een derde plaats aan. Sjef heeft even een wat
mindere periode en lijkt af te haken voor het kampioenschap.
Natuurlijk veel discussie over La Paay, maar
ook over meer technische onderwerpen zoals:
vermogen, moment en koppel. Een mooi
moment was toen het koppel Onno, Sjef aan
het naspel begon, Le Pentalon. Zoals La Paay zei: “Toen is het
gezeik begonnen”. Plotseling sloeg het noodlot toe: Onno
zette aan en ondanks een goede stoot brak zijn keu. Ook hier
zijn beelden van. Met een gastkeu wist team Onno/Sjef de
Pentalon-match te winnen.
Uit de maand september:
Informatieblad “Den Akert”
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Dat biljarten een zware sport is voor lichaam en geest is
algemeen bekend. Goed dat wij dan ook bewust met onze
voeding bezig zijn. Om 21.00 uur trad Geert de arena binnen;
16 kg lichter en afgetraind begon hij aan zijn wedstrijden.
Daarna volop informatie uitwisseling over de optimale
voeding. Gelukkig had Onno de ideale
biljartvoedingssupplementen meegenomen in een combinatie
van worst-kaas-worst. Later op de avond volgden de
fruitsoorten en de vraag zijn framboos en braam eigenlijk
familie van elkaar? Een onderwerp waarover menig
wereldburger zich op dit moment zorgen maakt. En ja, ze zijn
inderdaad familie. Ze behoren tot het geslacht Rubus de
rozenfamilie. Ondertussen werd er ook nog gebiljart. Onno is
weer koploper.
Tot slot. Mijn bezoek van 3
november werd in de wekelijkse
column als volgt verwoord:
“Een drukke avond, veel spelers
maar ook een journalist; wij
dachten van de Telegraaf. Toen hij de namen John S, John K,
Peter E. en Peter V. zag dachten we nog had je collega John
van den Heuvel maar gestuurd, die kent ze nog uit het circuit.
Uitgebreide interviews en een fotosessie voorafgaand aan de
wedstrijden en toen die begonnen was het maar goed dat ze
geen journalist van Telegraaf Sport hadden gestuurd.”
Dit tekent mooi de sfeer in de groep en ze zullen het zo nog
wel even vol kunnen houden denk ik.

Rien Peeters, contactpersoon voor de sportcommissie.
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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.
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Agenda
3
4
7
8
12
13
14
15
17
18
22
25
26
29

januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari
januari

oogen-blikje & kienen
koersbal
Nieuwjaarsreceptie
koersbal
’t is er gezellig
rikken
snertfietstocht
koersbal
oogen-blikje & kienen
koersbal
koersbal
koersbal
’t is er gezellig
koersbal

3
5
7
10
11
12
13

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

rikken
spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval

29 maart

Algemene ledenvergadering

Nieuw op de maandagochtend:
Fitgym dames & heren 8.30-9.30 uur.
Info Marianne 06-48052303
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossing.
De winnaar van de puzzel is:

Kyra Trefflich
Er is geen kleurplaat ingeleverd.

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

Ton Slaats
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 januari
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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2x goud, 3x zilver en 2x brons voor Den Akert
Zaterdag 16 december namen 5 turners van Den Akert
divisie 3 deel aan de Open Tilburgse kampioenschappen.
Voor de heren de eerste keer dat ze aan deze
kampioenschappen, ter voorbereiding op het nieuwe
wedstrijdseizoen van 2018, deelnamen.
Het resultaat mocht er ook zijn; bij de senioren behaalde
Stein Thus het goud en Tim Habets het zilver. Ook Sjoerd
Smets, junior 2, mocht het goud in ontvangst nemen. Voor
Ruben Kater, jeugd was er zilver en voor Mike de Leijer,
categorie pupil, brons.
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Zondag 17 december was het aan de turnsters van Den
Akert D1 en divisie 4 om in actie te komen. Ook hier goede
resultaten: Elise Theunissen behaalde zilver in de categorie
jeugd en Lotte Meuwese brons in de categorie pupil 1.
Vooral voor de instap was de wedstrijd een goede leerzame
start om het nieuwe wedstrijdseizoen in te kunnen gaan.
De spanning van de eerste “echte” wedstrijd was dan ook
zeker aanwezig.
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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
maandag
maandag
woensdag
donderdag

08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
19.30-20.30 uur
19.30-20.30 uur
19.30-20.30 uur

nieuw fitgym dames & heren!

FITGYM voor HEREN
Speciaal voor heren die hun conditie willen verbeteren is er op
woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur fitgym. Vanaf januari ook
op maandag ochtend fitgym voor dames & heren 8.30-9.30 uur.
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 08.30-09.30 uur
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

Fitgym dames & heren
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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