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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 augustus 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

*SAMENSTELLING BESTUUR*

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

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

Eikelaar 30
Beukelaar 34
Akert 106
Beukelaar 20
Hazelaar 49
Denethor 10
Eikelaar 14a

*CONTACTPERSONEN*
Commissie turnen
Marianne Toonders
Denethor 10
Seniorencommissie
Jeugdcommissie
Amy Kuijpers
Beukelaar 20
Sportcommissie
Rien Peeters
De Burght 47
Rikken
Martin Jans
Hazelaar 49
’t is er gezellig
Margaret,Jan Donders Akert 112
Hobby
Henca van Haandel
Hazelaar 24
Hobbyclub jeugd
Willeke van den Boom Akert 126
Pinksterkamp
Jeroen Rooijakkers
Eikelaar 14a
Koersbal
Ginie Knoops
Bogardeind 169
Biljarten Blauwe Bal Rien van Zon
Kriekelaar 16
Biljarten Ons Thuis
Toon Henraath
Mispelaar 7
Tafeltennis
Bert Hendrix
Kriekelaar 21
MbvO
Sandra Kraakman
Oogen-blikje
Ledenadministratie
Marianne Toonders
Denethor 10
Redactie + kopij
Marianne Toonders
*BEHEERSTICHTING*
Voorzitter
Rien van Zon
Secretaris
Martin Jans
Penningmeester
Patrick Seetsen
Gymzaal
Marianne Toonders
Wijkgebouw
Jac Wijn
Inkoop
Jan Donders
Reservering
Maria van Beers

285 80 34
285 04 68
06 22932558
285 85 14
285 72 17
285 16 78
06 34064838
285 16 78
285 85 14
286 76 61
285 72 17
285 42 29
285 66 61
285 38 39
06 34064838
285 63 32
285 10 99
285 66 21
285 35 19
info@denakert.nl

285 16 78
info@denakert.nl

Kriekelaar 16
285 10 99
Hazelaar 49
285 72 17
Bogardeind 143
286 36 36
Denethor 10
285 16 78
Olmenhof 11
285 10 60
Akert 112
285 42 29
mariavanbeers@hotmail.nl 06-30533271

*CORRESPONDENTIEADRES*
Wijkvereniging & Beheerstichting Den Akert, Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
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Zomer 2018
Eén zwaluw maakt nog geen zomer en resultaten uit het verleden
zijn geen garantie voor de toekomst. Maar als de maand mei een
voorbode mag zijn voor de komende zomer, dan staan we er goed
op. Dus hopen maar en ervan genieten zoveel als kan.
In de maanden juli en augustus ligt het verenigingsleven even
stil. Zeker voor degenen die de vaste activiteiten organiseren
biedt dat een periode van rust. Lekker ontspannen en weer
opladen voor het nieuwe jaar.
Maar eerst nog even een greep uit de nieuwsfeiten van seizoen
2017-2018.
Een grove en voorzichtige schatting, zoals ook gepresenteerd
tijdens de ledenvergadering eerder dit jaar, toont dat in 2017 ruim
4000 mensen hebben deelgenomen aan één of meerdere van de
65 verschillende activiteiten binnen de vereniging. Een getal dat
ons toch even versteld heeft doen staan, namelijk twee keer
zoveel als het aantal bewoners in de Akert. De vereniging is
begin dit jaar zeer uitgebreid en positief in de lokale pers
verschenen naar aanleiding van het behalen en de feestelijke
uitreiking van het certificaat ‘Vrijwilligerswerk Goed Geregeld’.
Nadat in het voorjaar van 2017 onze nieuwe website is
gelanceerd wordt die inmiddels 90 keer per week bezocht. En
voor een vereniging ook belangrijk: het aantal leden is exact
gelijk gebleven, 537 huishoudens.
Feiten die lonen en waarvoor door alle vrijwilligers hard is
gewerkt!. Een welverdiende vakantie dus.
Namens het bestuur wens ik iedereen een fijne zomer!!
Patrick van Zon
Voorzitter
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Rikken 2018
Zaterdag 9 juni
Zaterdag 8 september
Zaterdag 13 oktober
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217

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

NIEUW

NIEUW

NIEUW

FITGYM
voor dames en heren
Maandag 8.30-9.30 uur in gymzaal Den Akert
Info Marianne 06-48052303
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Verslag Algemene Ledenvergadering 29 maart 2018
Aanvang: 20:15 uur
Aanwezig: 24 leden
Afwezig met kennisgeving: 5 leden
1. Opening en mededelingen
Patrick (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen
van harte welkom.
De gepubliceerde agenda was foutief. Patrick toont de
goede agenda middels een PowerPointpresentatie.
2. Goedkeuring verslag ledenvergadering 30 maart 2017
Het verslag van de ledenvergadering van 30 maart 2017
wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen en jaarverslag
Het bestuur staat nog even stil bij het overlijden van Truus
van Hoof en Joop van Hoof.
Henca van Haandel wordt door het bestuur benoemd tot
Lid van verdienste. Tijdens de vrijwilligersavond later dit
jaar zullen we hier aandacht aan besteden.
Patrick presenteert resultaten en cijfers van het jaar 2017:
 nieuwe website gelanceerd;
 feestelijke uitreiking Certificaat Vrijwilligerswerk
Goed Geregeld door wethouder Marc Jeucken met
veel publiciteit in lokale bladen;
 meer aandacht voor de begrotingen, evaluaties en
draaiboeken van activiteiten;
Informatieblad “Den Akert”
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 werving nieuwe leden door wijkblad van september
huis aan huis af te geven (in Hazelaar en
Beukelaar);
 aantal leden eind 2017: 537 (3 afgezegd, 3 nieuw);
 verdeeld over 65 activiteiten (waarbij de wekelijkse
activiteiten voor 1 gelden) hebben in 2017 ruim
4200 mensen deelgenomen;
 de afgelopen 5 maanden zijn 376 artikelen op de
website geplaatst;
 in dezelfde periode werd de website gemiddeld 90
keer per week bezocht.
Vervolgens worden de beleidsplannen voor het lopende
jaar gepresenteerd
 actualiseren beleidsplan 2019-2024;
 efficiëntere overlegstructuur van commissie- en
bestuursvergaderingen;
 werving nieuwe (actieve) leden en bedenke en
organiseren nieuwe activiteiten;
 beleid ‘omgang met minderjarigen’ aanscherpen in
het licht van de #MeToo discussie.
4.Financiëel verslag 2017 en begroting 2018
Hetty Kuijpers, penningmeester, presenteert: balans 2016
en 2017, resultatenrekening 2017 per commissie en licht de
financiële overzichten toe.
Patrick bedankt Hetty voor haar werkzaamheden.
Informatieblad “Den Akert”
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5. Vaststellen contributie 2019
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het
lidmaatschap te verhogen van € 12,50 naar € 13,00 en voor
65+ van € 7,50 naar € 7,80. Er wordt geen bezwaar
gemaakt door de aanwezigen en daarmee is het voorstel
aangenomen.
6. Bestuursverkiezing
Voorzitter Patrick van Zon is herkiesbaar en wordt door de
aanwezigen herkozen. Bestuurslid PR Marcel Gijsen is
aftredend en niet herkiesbaar. Deze functie wordt niet
ingevuld. Bestuurslid Martin Jans is herkiesbaar en wordt
door de aanwezigen herkozen.
7. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Antoinette Rooijakkers,
Yvonne Heusschen en Miep Turken,
heeft de jaarstukken 2017 en kas gecontroleerd en akkoord
bevonden. De schriftelijke bevestiging hiervan wordt door
Antoinette Rooijakkers voorgelezen. Het bestuur wordt
gedechargeerd door de Algemene Ledenvergadering.
Antoinette Rooijakkers verlaat de kascommissie en wordt
vervangen door Jan Donders.
8. Rondvraag en sluiting
Ad Wilbers informeert hoe de procedure in zijn werk gaat
voor de vacature voorzitter seniorencommissie. Patrick gaat
na afloop van de vergadering met hem in gesprek.
Patrick sluit de vergadering.
Informatieblad “Den Akert”
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Vrijdag 1, 15 en 29 juni 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.
************
Clubkas Campagne
Wij bedanken iedereen die gestemd heeft op
wijkvereniging Den Akert bij de Rabobank Clubkas
Campagne.
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 vroeger 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 erin 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.
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Op vrijdag 6 juli is er een rollerdisco bij wijkvereniging
Den Akert.
Kom gezellig met vriendjes en vriendinnetjes en neem je
skeelers mee!
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Leeftijd:

Eikelaar 2A
6 juli
19:00 tot 21:30
Groep 3 t/m groep 8
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BBQ avond 7 juli 2018
Traditie getrouw organiseren we voordat we met
zomervakantie gaan als afsluiting een barbecue avond. Een
mooie gelegenheid om met elkaar de vakantieplannen te
bespreken onder het genot van een drankje en een
verzorgde BBQ. Als datum hebben we gekozen voor
zaterdagavond 7 juli 2018 aanvang 19.00 uur.
Meld je aan per e-mail op info@denakert.nl of een
berichtje in de brievenbus van het wijkgebouw.
De kosten bedragen voor volwassenen € 13,50 en voor
kinderen tot 12 jaar € 6,75.
Hopelijk tot 7 juli !
**********
OPROEP
Hallo beste mensen,
Wie heeft er interesse om de
Hobbelende Geit mee op en af te
bouwen? Er staat een financiële
vergoeding tegenover.
Ik zoek 2 of meer mensen die mee willen helpen in Asten,
Geldrop en op het TU terrein in Eindhoven.
Voor meer informatie kunt u mij bellen op 06-13313186
Met vriendelijke groet,
Hans Fabrie
Informatieblad “Den Akert”
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Even voorstellen….,
Ik ben Ad Wilbers en woon al sinds 1974 in de wijk de
Akert. Nu ik wat meer tijd krijg, wil ik deze graag aan
leuke en mogelijk zinvolle dingen besteden.
Daarom ben ik met het bestuur van de wijkvereniging “Den
Akert” in contact getreden om te bekijken wat voor
mogelijkheden er zijn. Uiteraard hebben ze al een aantal
leuke activiteiten, maar misschien zoekt u wel heel iets
anders. Daarom heb ik een aantal andere activiteiten
voorgesteld.
 Een leesclubje
Ik stel me voor dat we met een aantal mensen een boek
uitkiezen, dat we dan individueel lezen. Bij een
bijeenkomst welke we regelmatig organiseren wordt met
elkaar besproken wat we gelezen hebben en hoe we
mogelijk elkaar kunnen stimuleren er meer uit te halen.
Een fotoclubje
Waarbij ik me voorstel dat we gaan wandelen en onderweg
foto’s maken om vervolgens gezamenlijk de foto’s te
bekijken en elkaar te wijzen op verbetermogelijkheden.
Tuinarchitectuur
Hierbij denk ik aan het bespreken van veranderingen in je
eigen tuin, daarbij denkend aan meer kleur of kleur over
Informatieblad “Den Akert”
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een langere periode, of een onderhoudsarme tuin creëren of
mogelijk aanwijzingen geven met betrekking tot snoeien.
EHBO thuis
Het uitwisselen van ervaringen en daarvan leren. Misschien
helpt het beter of anders te reageren bij een volgend
incident.
Bovenstaande ideeën zijn nog niet verder uitgewerkt omdat
we graag willen weten of er belangstelling voor is en zo ja,
wat er dan verwacht wordt.
Graag zien we uw reactie tegemoet via info@denakert.nl,
zodat we het één of ander verder kunnen uitwerken.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet
Ad Wilbers
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Het is bijna vakantie, dus veel activiteiten liggen stil.
Pak je agenda en noteren maar.
Dit gaat alleen over bezigheden van de
seniorencommissie:
- we kienen 4 juli voor het laatst en beginnen weer 5
September;
- het koersballen stopt 12 juli en begint weer op 6
September;
- de spellenmiddag start 3 september;
- Oogen-blikje(voor slechtzienden) is 20 juni voor het
laatst en begint weer op 5 september;
- de hobby start weer op 5 september;
- de handwerkgroep van de dinsdagmiddag start weer op
2 oktober. Deze groep is dit jaar gestart en het is de
bedoeling dat je kunt doen wat je wilt: handwerken,
knutselen, buurten, kaarten enz., dit is zonder
begeleiding. Je moet ook je eigen materiaal
meebrengen.
Mientje en Ginie wensen iedereen een fijne vakantie en tot
september.
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Fiets- en wandeltochten 6 mei.
Op 6 mei organiseerden we onze jaarlijkse voorjaars fietsen wandeltochten.
Het beloofde vooraf al geweldig weer te worden en
inderdaad… de zon scheen de gehele dag.
Dat was ook te
merken aan de
grote
belangstelling.
Bijna 250
personen hebben
deel genomen aan
onze fietstocht.
De sfeer was
geweldig.
Op de posten was het een gezellige drukte. Iedereen genoot
daar van een welverdiende pauze en een heerlijke
versnapering.
Tourclub Mierlo nam ook weer deel met een grote groep
en…. zij hadden onze tochten weer omgezet naar gpxbestanden. Hierdoor kon men met gps deelnemen aan de
tochten.
Uit reacties bleek dat deze omzetting perfect was
gerealiseerd!!! Met dank!!!!
De deelname aan het wandelen viel wat tegen met 16
deelnemers, maar waarschijnlijk was het beter fiets- dan
wandelweer.
Informatieblad “Den Akert”
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Na afloop kwam bijna iedereen nog even een lekker
drankje nuttigen in ons wijkgebouw en…. sommigen
konden een leuke prijs meenemen bij de tombola.
We hebben inmiddels 12 fantastische sponsors voor onze
tochten die we hierbij even extra willen bedanken:
Hans Struijk fietsen
Thom Slaats auto- en bandenservice
Autogarant exclusieve en sportieve auto’s
Jac Verschuren transporten
Van den Broek brood- en banketbakkerij
Van de Weijer witgoedspecialist
Roland van de Kerkhof groente en fruit
Bavaria
Van den Berg visspecialiteiten
Fons van Dinther lunchroom
Johan Reef keurslager
Jeroen van der Hulst hoveniersbedrijf
Op 19 augustus is onze volgende activiteit…..
Namens de werkgroep fietstochten
Frans van Schaijk
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Fiets- en wandeltocht 19 augustus 2018
Op zondag 19 augustus organiseren we onze jaarlijkse
zomertochten. Onze tochten zijn inmiddels tot
in de wijde omgeving van Geldrop bekend,
vanwege de goede organisatie en de gezellige
sfeer.
Ook dit jaar kan iedereen weer kiezen uit drie afstanden:
 De gezinstocht van ± 30 km.
 Twee langere tochten van ± 45 of 60 km.
Onderweg wordt natuurlijk weer 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 met het
bijbehorende kabeltje.
Ook nu worden er twee wandeltochten georganiseerd: ±11 en
± 17 km.
Aan de fiets- en wandeltocht is weer 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.
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 u weer in een gezellige sfeer te mogen begroeten.
Werkgroep Fietstochten
Informatieblad “Den Akert”
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Verslag Pinksterkamp 2018
Wat was het een gezellig en leuk weekend! Met
enthousiaste en energieke kinderen begon het Pinksterkamp
op een zonnige vrijdagavond. Met een puzzel werd bekend
welke groepjes gevormd werden en welke leiding erbij
hoorde. Na de bekendmaking van de groepjes begon het
eerste spel voor de punten. Een speurtocht in Gemert naar
“de moordenaar”. Elk dier werd verdacht maar de
Chimpansee was de schuldige. Meteen werd het verschil
gemaakt maar dat was iedereen na een warm kopje soep en
een broodje worst al weer gauw vergeten. De volgende dag
was het meteen weer aanpoten want we hadden de
sportdag. Met een aantal grote springkussens zoals de
stormbaan en een buikschuifbaan (die toch iets te koud
was) en heel veel andere leuke spellen was het weer een
leuke sportdag. Een lekker frietje en een snack volgde op
een sportieve en vermoeiende dag. In de avond gingen we
nog lekker wat spelletjes spelen zoals dieren-pictionary en
herken de poep! Het was wel duidelijk dat iedereen een
goede nachtrust nodig had na zo’n dag want we lagen er al
redelijk vroeg in. De volgende dag was iedereen weer een
beetje bijgetankt en konden we afwisselend naar de bossen
om levend stratego te spelen en in de boerderij knutselen
voor de bonte avond. Voordat de bonte avond begon zijn
we nog gaan barbecueën en hebben we allemaal kunnen
genieten van lekkere stukjes vlees. Volledig in het thema
‘Beestenboel’ stond ons zaaltje vol met feestende kinderen
Informatieblad “Den Akert”
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en leiding. Na 8 goed geoefende optredens van de groepjes
en een avond vol gezelligheid en een dansje was de laatste
avond alweer voorbij. Maar de kinderen van groep 7 & 8
mochten nog mee naar de bossen waar een spannende
spokentocht stond te wachten. De volgende ochtend
moesten we helaas weer opruimen maar ook de eindstand
werd bekend. Team “De Winnende Wormen” nam dit jaar
de Goude medaille mee naar huis. 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!
Bedankt iedereen!
De Pinksterkampleiding
De foto’s zullen deze keer online gezet worden. Hou
hiervoor onze website en Facebook pagina in de gaten.
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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.

Informatieblad “Den Akert”

juni 2018

24

Agenda
1
4
6
7
9
10
11
14
15
18
20
21
25
27
28
29

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni

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

1
2
4
5

juli
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Open Dag Turnen
spellenmiddag
kienen
koersbal

19 augustus

Informatieblad “Den Akert”

fiets en wandeltocht

juni 2018

25

Informatieblad “Den Akert”

juni 2018

26

Informatieblad “Den Akert”

juni 2018

27

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

Gwen van de Leur
De winnaar van de kleurplaat is:

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

Cora Bottema
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 augustus
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Lege flessenactie voor de 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 23 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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Programma Open Dag 1 juli 2018
9.30-10.10

DE HANDSTANDJES

donderdag 16.30 meisjes

10.10-10.40

DE FLIK FLAKJES

wedstrijdgroep

10.40-11.20

DE RADSLAGEN

woensdag 17.00 & 18.00
wedstrijdgroep
jongens

11.20-11.40

DEMO 1

11.40-11.55

DIPLOMAUITREIKING 1

11.55-12.45

PAUZE

12.45-13.25

DE BUIKDRAAITJES

donderdag 15.30 meisjes

13.25-14.05

DE OVERSLAGEN

maandag 16.30

meisjes

14.05-14.45

DE KOPROLLEN

zaterdag 13.00

meisjes

14.45-15.05

DEMO 2

15.05-15.20

DIPLOMAUITREIKING 2

15.20-16.00

DE SALTO’S

donderdag 17.30 meisjes

16.00-16.40

DE BOOGJES

zaterdag 14.00

16.40-16.55

DEMO 3

16.55-17.10

DIPLOMA UITREIKING 3
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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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