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voor dames en heren
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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 mei 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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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
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*CONTACTPERSONEN*
Commissie turnen
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Redactie + kopij
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Rikken 2018
Zaterdag 5 mei
Zaterdag 9 juni
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217
************
Hallo allemaal,
In juni wil ik graag met jullie hutten gaan bouwen op de
parkeerplaats naast het wijkgebouw.
Lijkt jou dit leuk om te doen, ga dan alvast vriendjes en
vriendinnetjes verzamelen, zodat je met een groepje mee
kunt doen. Bij ieder groepje moet ook een volwassenen
aanwezig zijn.
In het volgende wijkblad komt
meer informatie te staan over het
huttenbouwen, hoe je je kunt
aanmelden en de precieze datum
en tijd.
Informatieblad “Den Akert”
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Vrijdag 4 en 18 mei 2018
vanaf 20.30 uur

‘t Is er gezellig’
Lekker buurten aan de bar, partijtje sjoelen of darten.
Een potje rikken, ook al is het lang geleden, dat je dit
kaartspel speelde. Er is altijd een helpende hand, om je de
fijne kneepjes weer bij te brengen.

En dit allemaal met de muziek uit de jaren sixties
tot heden, ook uw verzoekjes zijn welkom.

‘t Is er altijd gezellig’!!
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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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Fiets- en wandeltocht 6 mei 2018
Op zondag 6 mei organiseren we onze jaarlijkse
voorjaarstocht. Onze tochten zijn inmiddels tot in de wijde
omgeving van Geldrop bekend, vanwege de goede
organisatie en de gezellige sfeer.
Dit jaar kan iedereen kiezen uit drie afstanden:
 de gezinstocht van ± 30 km;
 twee langere tochten van ± 45 of 60 km.
Onderweg wordt iets te drinken en te eten aangeboden.
Het is ook mogelijk de fietstochten te rijden met gps. Men
moet dan wel een eigen apparaatje meebrengen en het
bijbehorende kabeltje.
Er worden ook twee wandeltochten georganiseerd:
±11 en ± 17 km.
Aan de fiets- en wandeltocht is een leuke tombola
verbonden!!
U kunt inschrijven en starten tussen 10.00 en 13.00 uur bij
ons wijkgebouw aan de Eikelaar.
Deelname: € 3,50.
Inlichtingen: 040-2851060 en 040-2851099 of
info@denakert.nl.
Na afloop is iedereen welkom om in het wijkgebouw nog
even lekker na te kletsen onder het genot van een hapje of
een drankje. We hopen ook u weer te mogen begroeten.
Werkgroep Fietstochten
Informatieblad “Den Akert”
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Senioren Blaaskapel actief in wijkgebouw Den Akert.
Op zondag 10 juni zal de Senioren Blaaskapel Geldrop het
voorjaarsconcert verzorgen in wijkgebouw Den Akert, Eikelaar
2a. Het concert zal om 14.30 uur aanvangen en duurt tot
ongeveer 17.00 uur. De toegang is gratis.
De Senioren Blaaskapel streeft ernaar om elk concert van een
nieuw jasje te voorzien. Dit jaar zal het concert in het teken staan
van “Wij luiden de zomer in”; herkenbare blaasmuziek uit alle
windstreken.
De vaste bezoekers van onze concerten hebben al ontdekt dat de
Senioren Blaaskapel Geldrop steeds nieuwe nummers toevoegt
aan haar toch al rijke repertoire. Ook dit keer zal herkenbare
muziek van weleer ten uitvoer worden gebracht, waarbij steeds
de herinnering aan weleer naar boven komt. Het concert is dan
ook afgestemd op de doelgroep: de wat oudere muziekliefhebber
van blaasmuziek. De nieuwe dirigent Pieter Bukkems, opvolger
van de helaas te vroeg overleden Jef Bakermans, slaagt er in om
muzikaal het uiterste uit de muzikanten te halen. Het is dan ook
bepaald geen muziekmiddag waarbij de verveling zal toeslaan.
Uiteraard zijn de bewoners van de Akert van harte welkom om
deze gezellige muziekmiddag mee te maken.
Dus zondag10 juni allemaal naar het verenigingsgebouw Den
Akert. Dirigent en leden heten u van harte welkom.
Bestuur en
leden
Senioren
Blaaskapel
Geldrop.
Informatieblad “Den Akert”
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Verslag bierpong toernooi.
De tweede editie van het Bierpongtoernooi
was 21 april weer een feit! Deze keer op een
zaterdagvond ontvingen we om 18.30 uur de
eerste deelnemers. Zij kwamen alvast moed
indrinken voor een zware maar sportieve
avond. Na een wedstrijdje of twee, werden de
verschillen gemaakt en kon men langzaam al aan de trofeeën
ruiken die verdient konden worden in de finale.
Met 24 teams van 2 deelnemers en veel toeschouwers was het
een drukke maar zeer gezellige bedoening! Het barpersoneel kon
het gelukkig goed bijbenen en het goudkleurige pretwater vloeide
rijkelijk.
Na 5 rondes werd de finale gespeeld: na een thriller van bijna 15
minuten werd de laatste worp beslist
door Bor en Stijn, die daarmee verdiend
kampioen zijn geworden van het
Bierpongtoernooi 2018.
Tot de volgende editie!
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Verslag jeugd-hobby.
Hallo allemaal,
Wij hebben ons hobby-seizoen weer afgesloten met een
gezellige bingo en het eten van frietjes.
Samen hebben we veel leuke dingen gemaakt.
Na de herfstvakantie gaan we weer van start met een nieuw
seizoen.
Lees het wijkblad goed en kijk wanneer de
inschrijfavonden zijn, zodat je je kunt opgeven voor het
nieuwe seizoen van de jeugd-hobby.
Fijne vakantie allemaal,
De hobby-leiding.
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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 ons
te bezoeken 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
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
14 mei
16 mei
17 mei
18 mei
18 t/m 21 mei
24 mei
25 mei
28 mei
31 mei

oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
rikken
fiets en wandeltocht
spellenmiddag
koersbal
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
Pinksterkamp
koersbal
pubquiz
koersbal
koersbal

1
4
6
7
9
10
11
14
15

’t is er gezellig
spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
rikken
senioren blaaskapel
koersbal
koersbal
’t is er gezellig

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossing.
De winnaar van de puzzel is:

Bo van Hout
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 mei 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:

Martin Jans
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 mei
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Lege flessenactie voor een nieuwe airtumbling
De dames en heren van de turnvereniging hebben een
airtumbling op hun verlanglijstje staan.
Hiervoor zijn al verschillende acties geweest om geld in te
zamelen. In november zijn kerstkaarten gemaakt door de
dames van de onderbouw wedstrijdgroep; deze zijn
verkocht tijdens de clubkampioenschappen. De collectebus
heeft al verschillende malen een prominente plaats
ingenomen bij verschillende activiteiten van de
turnvereniging. Ook hebben turners en turnsters individuele
acties gehouden om geld in te zamelen.
Bij de clubkampioenschappen van de wedstrijdgroepen en
de open dag willen we weer een nieuwe actie houden. Deze
keer door lege statiegeldflessen in te zamelen tijdens deze
twee evenementen en ook in de week die daartussen ligt.
Hiervoor staat een grote bak bij de ingang van het
wijkgebouw en van de turnhal. Mogen wij op uw lege
flessen rekenen?
De inzamelbakken staan van 24 juni t/m 1 juli in het
wijkgebouw.
Alvast bedankt namens
alle turners en
turnsters van den Akert
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OPEN LES
KLEUTERGYMNASTIEK

WOENSDAG 27 juni 2018
Door de kleuters worden deze dag diverse oefeningen uit
hun lesprogramma getoond.
Voor ouders, familie, vrienden en belangstellenden een
goede gelegenheid om in de praktijk te zien wat hun kind al
allemaal kan. Tijdens deze les worden de behaalde
diploma’s uitgereikt.
IEDEREEN die zin heeft om te komen kijken is van harte
welkom. Dit jaar houden we de Open Dag op onze eigen
locatie: Gymzaal Den Akert, Eikelaar 2A, Geldrop.
Na de Open Les zijn er geen lessen meer.
We starten weer vanaf woensdag 5 september.
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OPEN DAG
GYMNASTIEK
TURNEN

ZONDAG 1 juli 2018
Door alle gym- en turngroepen worden deze dag diverse
demonstraties gegeven. Voor ouders, familie, vrienden en
belangstellenden een goede gelegenheid om in de praktijk
te zien wat een gym- of turnles inhoudt. Tijdens de Open
Dag worden de behaalde diploma’s uitgereikt.
IEDEREEN die zin heeft om te komen kijken is van harte
welkom.
We houden de Open Dag op onze eigen locatie:
Gymzaal Den Akert, Eikelaar 2A, 5664 XE Geldrop.
Er is zowel boven als beneden gelegenheid om te kijken.
Na de Open Dag zijn er geen lessen meer.
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8 x goud, 2 x zilver en 2x brons voor turnsters
Den Akert
Op zaterdag 7 april vonden de toestelfinales voor D1, D2,
divisie 4 en 5 plaats in sporthal de Vijfkamp in Eindhoven.
In wedstrijd 1 kwamen de turnsters van D1 en divisie 4 in
actie. Hier werd maar liefst 5 keer goud en 1 keer zilver
behaald.
Janneke de Rooij (pupil 1) behaalde goud op brug en vloer.
In dezelfde categorie behaalde Lotte Meuwese goud op
balk en zilver op vloer. Mila Adelaars (pupil 2) behaalde
goud op vloer en Elise Theunissen (jeugd 2) goud op balk.
Wedstrijd 2 werd deze dag afgesloten met goud op sprong
en balk voor Demi van Vlokhoven (jeugd 1 D2).
Op het betreffende toestel zijn de “gouden dames” een jaar
lang regiokampioen.
Zondag 8 april werden de clubteam wedstrijden en de
toestelfinales voor divisie 3 georganiseerd.
Het team van divisie 5 (Milou van Dijck, Marleen van
Hoek, Mariska Thus, Amy Kuijpers, Nancy Bust) behaalde
tijdens de eerste wedstrijd een mooie derde plaats. In
wedstrijd 2 deed het team D1 van Den Akert (Mila
Adelaars, Lynn Trefflich, Roma Köllner, Elyse Verhagen,
Janneke de Rooij) er een schepje bovenop door goud te
winnen.
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Wedstrijd 4 was het strijdperk voor de toestelfinales. In een
sterk deelnemersveld wisten Puck Baams (junior) en Vera
de Haas (senior) zilver op balk en brons op brug te winnen.
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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!
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 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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